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Σύνοψη Εργασίας
Η µελέτη αυτή αναφέρεται θέµα της επιστροφής µεταναστών από την Ελλάδα και
επιδιώκει να τεκµηριώσει και να αναλύσει την πρόσφατη εξέλιξή του. Έχει εκπονηθεί
από τον Ελληνικό Εθνικό Κόµβο Επαφής (National Contact Point for Greece) του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Μετανάστευση ως συµβολή στην ευρύτερη µελέτη για
την Επιστροφή Μεταναστών. Μολονότι η επιστροφή µεταναστών από την Ελλάδα,
µια χώρα µε σχετικά υψηλή συνολική και παράνοµη µετανάστευση, δείχνει να είναι
σηµαντική, ελάχιστη συστηµατική έρευνα έχει διενεργηθεί επί του θέµατος.
Ενώ σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η επιστροφή των µεταναστών είναι σηµαντικό
κοµµάτι µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής, στην Ελλάδα µια τέτοια
προβληµατική

είναι

µάλλον

περιορισµένη.

Ερευνητές,

ειδικοί

σε

θέµατα

µετανάστευσης και µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν επισηµάνει την ανάγκη για
µια ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική, η οποία οφείλει να ενσωµατώνει και
την ενθάρρυνση της εθελουσίας επιστροφής. Σε αυτή την κατεύθυνση, πολλές χώρες
υποδοχής έχουν χρηµατοδοτήσει προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής, ενώ στην
Ελλάδα τα προγράµµατα επιστροφής που στοχεύουν στην αποκαλούµενη εθελουσία
επιστροφή παραµένουν υποτυπώδη.
Μολονότι η επιστροφή των µεταναστών διακρίνεται σε εθελουσία και αναγκαστική,
η Ελληνική νοµοθεσία δεν ρυθµίζει σαφώς την εθελουσία επιστροφή µεταναστών,
ενώ παρέχει ένα περιεκτικό και εξευρωπαϊσµένο πλαίσιο αναφορικά µε την
αναγκαστική επιστροφή (η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει τις σχετικές διεθνείς
συµβάσεις, καθώς και την Κοινοτική νοµοθεσία και το κεκτηµένο Σένγκεν στην
εσωτερική έννοµη τάξη). Μια αξιοσηµείωτη νοµοθετική πρόβλεψη σχετικά µε την
εθελουσία επιστροφή, είναι ότι οι παράνοµοι µετανάστες που επιθυµούν να
εγκαταλείψουν τη χώρα οικιοθελώς, µπορούν να το κάνουν χωρίς διοικητικές
κυρώσεις, εκτός της επιβολής ενός οικονοµικού προστίµου. Η κύρια αρχή της
νοµοθεσίας σχετικά µε την αναγκαστική επιστροφή είναι ότι οποιοσδήποτε
αλλοδαπός εισέρχεται ή κατοικεί παράνοµα στην Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη
χώρα, είτε οικιοθελώς ή αναγκαστικά. Η νοµοθεσία ενσωµατώνει επίσης τις συνήθεις
εξαιρέσεις, όπως οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες, οι έγκυες γυναίκες, οι
ηλικιωµένοι κ.ά. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει υπογράψει αρκετές συµφωνίες
επανεισδοχής και αστυνοµικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες, που ρυθµίζουν την
επιστροφή µεταναστών, ενώ υπάρχουν επίσης διµερείς συµφωνίες ανάµεσα στην
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Ελλάδα και γειτονικές χώρες, οι οποίες ρυθµίζουν την είσοδο εποχικών οικονοµικών
µεταναστών για µια περίοδο έως και έξι µηνών.
Ένα µεγάλο ποσοστό των µεταναστών στην Ελλάδα (νοµίµων και παρανόµων)
προέρχεται από γειτονικές χώρες (κυρίως από την Αλβανία) και έχει τη µορφή της
αποκαλούµενης κυκλικής µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η εθελουσία επιστροφή
µεταναστών, αν και προφανώς σηµαντική, δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη.
Επιτόπιες έρευνες στην Αλβανία δείχνουν πως όσοι επιστρέφουν προέρχονται κυρίως
από την Ελλάδα και επανεγκαθίστανται συνήθως οµαλά όταν γυρίζουν στην πατρίδα
τους. Επιπλέον, ο ∆ιεθνής Οργανισµός για την Μετανάστευση στην Αθήνα έχει
αναλάβει κάποια προγράµµατα Υποβοηθούµενης Εθελουσίας Επιστροφής, τα οποία
απευθύνονται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Τα προγράµµατα αυτά είναι
χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα από το Ελληνικό κράτος µέσω
διαφόρων υπουργείων κι έχουν βοηθήσει ένα µάλλον µικρό αριθµό ατόµων που
επιθυµούσαν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.
Η αναγκαστική επιστροφή λαµβάνει την µορφή διοικητικής ή δικαστικής απέλασης,
καθώς και της αποµάκρυνσης όσων συλλαµβάνονται στα σύνορα. Παρ’ όλα αυτά,
ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό των αποφάσεων απέλασης στην πραγµατικότητα δεν
εκτελούνται για διάφορους λόγους. Καθώς η κράτηση των αλλοδαπών υπό απέλαση
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τους τρεις µήνες, σε πολλές περιπτώσεις η προθεσµία
αυτή εκπνέει πριν την εκτέλεση της απέλασης. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των
ατόµων αγνώστου ταυτότητας ή ακόµη και εθνικότητας, οι οποίες απαιτούν
χρονοβόρες διαδικασίες και την ανάµειξη διαφόρων αρχών (Ελληνικών και πιθανόν
των χωρών καταγωγής), ώστε να διεκπεραιωθούν επιτυχώς.
Πέρα από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει στην προσπάθεια να ελέγξει
αποτελεσµατικά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της, η Ελλάδα δεν διαθέτει και την
κατάλληλη υποδοµή για να φέρει σε πέρας αναγκαστικές επιστροφές µεταναστών
σύµφωνα µε τις τρέχουσες Κοινοτικές προδιαγραφές. Παρά την πρόσφατη ανέγερση
και λειτουργία νέων κέντρων κράτησης, δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη ένα επαρκές
δίκτυο κέντρων κράτησης. Επιπλέον, το γεγονός αυτό συχνά οδηγεί στην εσκεµµένη
αποφυγή των αστυνοµικών να συλλάβουν παράνοµους µετανάστες που προέρχονται
από χώρες στις οποίες είναι δύσκολο να τους απελάσουν.
Η υλοποίηση συµφωνιών επιστροφής µε την Αλβανία και τη Βουλγαρία γίνεται
συνήθως µε σύντοµες διαδικασίες, εάν το συµβάν λάβει χώρα κοντά στα σύνορα και
γίνει αµέσως αντιληπτό και από τις δύο πλευρές. Η εφαρµογή της αντίστοιχης
4

συµφωνίας µε την Τουρκία δεν ακολουθεί τη σύντοµη διαδικασία, µε την έννοια ότι
όλες οι περιπτώσεις απόπειρας για παράνοµη είσοδο πρέπει να αναφερθούν στις
κεντρικές υπηρεσίες της αστυνοµίας αντί να διευθετηθούν κατόπιν αµοιβαίας
συνεννόησης ανάµεσα στην Ελληνική και την Τουρκική αστυνοµία επιτόπου.
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1. Εισαγωγή
Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε από τον Ελληνικό Εθνικό Κόµβο Επαφής του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης (Ε∆Μ) ως συµβολή στο ευρύτερο µελέτη για
την Επιστροφή Μεταναστών, που εντάχθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος
Εργασίας του Ε∆Μ για το 2006. Η µελέτη αυτή συµβάλλει σε ένα ευαίσθητο και
αντικρουόµενο θέµα, το οποίο εκ φύσεως ενδιαφέρει όλες τις χώρες – µέλη της ΕΕ
και τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς. Μέσω µιας συστηµατικής συγκριτικής µεθόδου, οι
διαφορές και οι οµοιότητες στον τρόπο που τα κράτη προσεγγίζουν τις πολιτικές για
την επιστροφή, θα ταυτοποιηθούν µέσω της συνθετικής έκθεσης, γεγονός που θα
οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση, ενώ η ανταλλαγή περισσότερων πληροφοριών θα
έχει ως αποτέλεσµα µια πιο ενηµερωµένη διαδικασία διαµόρφωσης της πολιτικής.
Οι κύριοι στόχοι της µελέτης αυτής στο θέµα της Επιστροφής Μεταναστών κατόπιν
κοινής συµφωνίας είναι:
− να υπάρξει µέσω καλύτερης ενηµέρωσης κατανόηση των διαφορετικών
κρατικών προσεγγίσεων του ζητήµατος της επιστροφής στα Κράτη Μέλη και
γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
− να παρουσιάσει συγκρίσιµα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα και
τα προγράµµατα για την επιστροφή
− να παράσχει στους φορείς που διαµορφώνουν πολιτική και λαµβάνουν
αποφάσεις λεπτοµερή και επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε τις πολιτικές για
την επιστροφή, λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις
κοινές αρχές και διαδικασίες στα Κράτη Μέλη για την επιστροφή παρανόµως
διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM (2005) 391)
− να ανιχνεύσει κενά στην έρευνα όπου χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση και
− να εξετάσει περαιτέρω τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες που είναι ζωτικής
σηµασίας για την αποτελεσµατική λειτουργία του Ε∆Μ, ειδικά όσον αφορά
στις αναλυτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, αντλώντας έτσι χρήσιµα
συµπεράσµατα για την µελλοντική ανάπτυξη του ∆ικτύου.
Η µελέτη αυτή που εστιάζει στην Επιστροφή Μεταναστών από την Ελλάδα, η οποία
έχει µετατραπεί πρόσφατα σε χώρα υποδοχής µεταναστών, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς εξ’ όσων γνωρίζουµε δεν έχουν διεξαχθεί ακόµη σχετικές συστηµατικές
µελέτες. Μολονότι η επιστροφή µεταναστών από την Ελλάδα, µία χώρα µε σχετικά
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υψηλή συνολική και παράνοµη µετανάστευση, δείχνει σηµαντική, η πολιτική και τα
προγράµµατα για την αποκαλούµενη εθελουσία επιστροφή δεν έχουν ακόµη
αναπτυχθεί. Εποµένως, η µελέτη αυτή θα µπορούσε να συµβάλει στο δηµόσιο
διάλογο σχετικά µε τη διαµόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής για την
επιστροφή των µεταναστών.
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2. Μεθοδολογία, Ορισµοί και Κατηγορίες Επιστροφής
2.1 Μεθοδολογία
Η µελέτη αυτή βασίζεται σε πρόσφατες διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την
επιστροφή µεταναστών από την Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από τα
λίγα βιβλία και άρθρα που έχουν δηµοσιευτεί για το θέµα τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, ελήφθησαν στοιχεία και από διοικητικές πηγές, όπως από το Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αναγκαστική επιστροφή, ή από τη Στατιστική
Υπηρεσία σχετικά µε τo απόθεµα των µεταναστών. Επιπλέον, διερευνήθηκαν το
ισχύον εσωτερικό νοµικό και διοικητικό πλαίσιο, καθώς και το Κοινοτικό νοµικό
πλαίσιο προκειµένου να επισηµανθούν οι έννοιες και οι διαδικασίες που
χρησιµοποιούνται από τις κρατικές υπηρεσίες αναφορικά µε την επιστροφή των
µεταναστών. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι προσβάσιµες και διαθέσιµες για τον
κάθε ενδιαφερόµενο. Πήραµε επίσης προσωπικές συνεντεύξεις από αξιωµατούχους,
ειδικά από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, καθώς και από νοµικούς και ερευνητές
ειδικούς στα θέµατα µετανάστευσης.
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της έρευνας για την επιστροφή µεταναστών από
την Ελλάδα είναι η έλλειψη επαρκών στοιχείων πάνω στο φαινόµενο. Μολονότι ο
όρος «επιστροφή των µεταναστών» συµπεριλαµβάνει οποιονδήποτε µετανάστη
γυρίζει πίσω στη χώρα καταγωγής του, τα διαθέσιµα στοιχεία αφορούν µόνο την
επονοµαζόµενη αναγκαστική επιστροφή. Αν και τα προγράµµατα εθελουσίας
επιστροφής είναι πολύ περιορισµένα, υπάρχει σηµαντική επιστροφή αυτού του
είδους, αγνώστου όµως µεγέθους. Η έλλειψη τέτοιων στοιχείων αντικατοπτρίζεται
και στη δυσκολία της Στατιστικής Υπηρεσίας να διαθέσει στοιχεία για την επιστροφή
µεταναστών.
Στην έκθεση αυτή βασιστήκαµε κυρίως σε επίσηµα και όσο το δυνατόν αξιόπιστα
στοιχεία. Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από το
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ( όσον αφορά σε αποφάσεις απέλασης, συλληφθέντες και
αποµακρυνθέντες αλλοδαπούς, καθώς και στοιχεία σχετικά µε αιτούντες άσυλο των
οποίων το αίτηµα δεν έγινε δεκτό, ή σχετικά µε τα έξοδα απέλασης), από τον ∆ιεθνή
Οργανισµό Μετανάστευσης και µη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς µας για την µελέτη αυτή, ήταν έκδηλο το γεγονός
ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για πολλές πλευρές της επιστροφής των
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µεταναστών. Ως εκ τούτου, η µελέτη αυτή δεν καλύπτει ενδελεχώς κάποιες
συγκεκριµένες πτυχές του ζητήµατος της επιστροφής.
2.2 ∆ιευκρίνηση Εννοιών και Ορισµών
Μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής έννοµης και πολιτικής τάξης, ο όρος «εθελουσία
επιστροφή» δεν χρησιµοποιείται ευρέως. Η εθελουσία επιστροφή στο πλαίσιο αυτό,
είναι το αποτέλεσµα µιας ατοµικής επιλογής ενός µετανάστη να επιστρέψει στην
πατρίδα του. Το Ελληνικό κράτος δεν προσφέρει κάποια συγκεκριµένα και
οργανωµένα κίνητρα για εθελουσία επιστροφή, ενώ η ισχύουσα νοµοθεσία δεν
ρυθµίζει την εθελουσία επιστροφή. Έτσι λοιπόν, η επιστροφή σε εθελουσία βάση
φαίνεται να περιλαµβάνει κυρίως τις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που
επιστρέφουν από µόνοι τους στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και κάποια
περιορισµένα προγράµµατα που την ενθαρρύνουν και εφαρµόζονται από µη
κυβερνητικές οργανώσεις και ειδικά από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης.
Όταν χρησιµοποιείται ο όρος επιστροφή συνήθως εννοείται η αναγκαστική επιστροφή
και αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για νόµιµη
παραµονή στη χώρα. Ο όρος χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη διαδικασία της
απέλασης, δικαστικής και διοικητικής, και αναφέρεται είτε στην ατοµική αναχώρηση
ή στην µεταφορά εκτός συνόρων ενός υπηκόου τρίτης χώρας για τον οποίο έχει
εκδοθεί απόφαση απέλασης.
Σε αυτά τα πλαίσια, µε τον όρο απόφαση απέλασης εννοείται η δικαστική ή
διοικητική απόφαση, η οποία επιβεβαιώνει την παράνοµη είσοδο ή παραµονή στη
χώρα ενός υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος έχει εισέλθει ή κατοικεί στη χώρα χωρίς
τις απαραίτητες νόµιµες προϋποθέσεις, και ως εκ τούτου προβλέπει την αναγκαστική
έξοδό του/της από τη χώρα. Ο όρος χρησιµοποιείται επίσης αναφορικά µε τον
τερµατισµό της νόµιµης παραµονής σε περιπτώσεις που έχει διαπραχθεί κάποιο
αδίκηµα.
Η διαταγή απέλασης που ακολουθεί την απόφαση απέλασης, αναφέρεται σε µία
διοικητική πράξη και εκδίδεται αφού οριστικοποιηθεί η απόφαση απέλασης και
πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της. Η πράξη αυτή, η
οποία απορρέει από την κρατική εξουσία, διατάσσει την αποµάκρυνση του
αλλοδαπού.
Η κράτηση προβλέπεται ανάµεσα στη σύλληψη και την αποµάκρυνση του
αλλοδαπού. Η κράτηση είναι προσωρινή µέχρι να εκδοθεί η απόφαση απέλασης και
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από τη στιγµή εκείνη δεν µπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστηµα των τριών µηνών.
Η δικαστική απόφαση απέλασης ισοδυναµεί ταυτόχρονα µε διαταγή κράτησης. Στην
περίπτωση της διοικητικής απόφασης απέλασης, η διαταγή κράτησης εκδίδεται για
περιπτώσεις αλλοδαπών που θεωρούνται επικίνδυνοι για τη δηµόσια τάξη, ασφάλεια
και υγεία, ή είναι ύποπτοι διαφυγής. Στην περίπτωση αυτή, οι αλλοδαποί έχουν το
δικαίωµα να εφεσιβάλουν κατά της διαταγής κράτησης ενώπιον του Πρωτοδικείου.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο αλλοδαπός αφήνεται ελεύθερος και του δίνεται µια
προθεσµία, συνήθως ενός µηνός, για να εγκαταλείψει τη χώρα.
Αστυνοµική συνοδεία συνήθως παρέχεται στις περιπτώσεις αλλοδαπών υπό
αποµάκρυνση όταν εκείνοι αρνούνται να επιβιβασθούν στο µεταφορικό µέσο µε το
οποίο θα αποµακρυνθούν (Ν. 3386/2005, άρθρο 80).
Όσον αφορά στην απέλαση στα σύνορα ή την άρνηση εισόδου, πρόκειται για πράξη
που λαµβάνει χώρα στα νόµιµα σηµεία εισόδου και απαγορεύει την είσοδο στην
Ελληνική επικράτεια σε όσους αλλοδαπούς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ
(Συνθήκη για την Εφαρµογή της Συµφωνίας Σένγκεν, άρθρο 5) ή τους όρους εισόδου
που θέτει η εθνική νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο αλλοδαπός πληροφορείται
τους λόγους για την άρνηση εισόδου και έχει το δικαίωµα διοικητικής έφεσης, η
οποία όµως δεν αναστέλλει την απέλαση στα σύνορα. Η άρνηση εισόδου δεν
αναφέρεται στην απέλαση ή όποιο άλλο είδος επιστροφής, εφόσον δεν θεωρείται ότι
ο αλλοδαπός έχει εισέλθει στην ελληνική επικράτεια κι εποµένως δεν καταγράφεται
στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών ούτε και υπόκειται σε άλλες κυρώσεις
εκτός και αν έχει διαπράξει αξιόποινες πράξεις.
Ο όρος επαναπροώθηση χρησιµοποιείται κυρίως στους λειτουργικούς κανονισµούς ή
προγράµµατα και άλλα διοικητικά έγγραφα των αρχών που έχουν την ευθύνη για τον
έλεγχο των συνόρων (Αστυνοµία, Συνοριοφυλακή, Ακτοφυλακή). Αναφέρεται στην
άµεση αποµάκρυνση των αλλοδαπών εκτός συνόρων, κατά την απόπειρά τους να
εισέλθουν παράνοµα στην ελληνική επικράτεια ή χωρικά ύδατα, ακόµη και αν η
παράνοµη αυτή είσοδος έχει προσωρινά επιτευχθεί. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται
επίσης από τον Νόµο 3386/2005 στο άρθρο 83, παρ.2.
Η απαγόρευση εισόδου υπαγορεύεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο αλλοδαπός δεν
γίνεται δεκτός για είσοδο στη χώρα επειδή δεν πληροί τις συγκεκριµένες
προϋποθέσεις για είσοδο όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν
3386/2005).
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Η επανεισδοχή αφορά την αποδοχή παράνοµων µεταναστών που επιστρέφουν στη
χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα από την οποία εισήλθαν στην Ελλάδα. Η
επανεισδοχή ρυθµίζεται στη βάση των αντίστοιχων διµερών συµφωνιών ή
συµφωνιών Αστυνοµικής Συνεργασίας.
Η ζώνη διέλευσης είναι µια ειδική περιοχή στα αεροδρόµια και τα λιµάνια της χώρας
για τους αλλοδαπούς επιβάτες που περιµένουν για να ταξιδέψουν από µία τρίτη χώρα
σε µια άλλη µέσω Ελλάδας. Η περιοχή αυτή δεν θεωρείται Ελληνικό έδαφος
σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί µετανάστευσης, µε εξαίρεση την περίπτωση των
αιτήσεων για άσυλο, οι οποίες µπορούν να υποβληθούν εκεί. Οι αλλοδαποί που
εισέρχονται στην περιοχή αυτή δεν υπόκεινται σε έλεγχο διαβατηρίων, εκτός της
περίπτωσης που έχουν θεώρηση τύπου Α (βίζα διέλευσης αεροδροµίου), η οποία
προβλέπεται για υπηκόους συγκεκριµένων τρίτων χωρών σύµφωνα µε την Κοινοτική
νοµοθεσία. Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν έχει αυτού του είδους την
θεώρηση, δεν του/της επιτρέπεται να εισέλθει ή να διέλθει και αποµακρύνεται
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου σχετικά µε την άρνηση εισόδου.
Τέλος, όσον αφορά στην συνοδευόµενη εθελουσία επιστροφή, φαίνεται ότι ο όρος δεν
χρησιµοποιείται στην νοµοθεσία ή στην πράξη, ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ο
όρος υποβοηθούµενη εθελουσία επιστροφή περιλαµβάνει τα ειδικά προγράµµατα των
µη κυβερνητικών οργανώσεων για την ενθάρρυνση της επιστροφής των νόµιµων
µεταναστών.
2.3 Κατηγοριοποίηση Μεταναστών που Επιστρέφουν
Η κύρια κατηγορία αλλοδαπών που είναι πιθανότερο να υποχρεωθούν σε
αναγκαστική επιστροφή είναι η κατηγορία των παράνοµων µεταναστών, η οποία
περιλαµβάνει τους παράνοµα διαµένοντες, όσους δεν έχουν κάποια ή όλα τα
απαιτούµενα έγγραφα, καθώς κι εκείνους που έχουν υπερβεί τη διάρκεια της νόµιµης
διαµονής τους. Για την κατηγορία αυτή ακολουθείται η τυπική διαδικασία της
απέλασης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Νόµου 3386/2005.
Από τα µέτρα αυτά εξαιρείται η κατηγορία των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν
υπόκεινται σε απέλαση. Επίσης, αλλοδαποί στους οποίους χορηγείται άδεια διαµονής
για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγω ανωτέρας βίας δεν υπόκεινται σε απέλαση. Σε
περιπτώσεις αιτούντων άσυλο των οποίων το αίτηµα έχει απορριφθεί, ορίζεται µία
προθεσµία για να αναχωρήσουν από τη χώρα. Εάν δεν εγκαταλείψουν τη χώρα και
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συλληφθούν, τότε θεωρούνται παράνοµοι µετανάστες και ακολουθείται η τυπική
διαδικασία απέλασης σύµφωνα µε τον Νόµο 3386/2005.
Επίσης, σε περιπτώσεις που αλλοδαπός εις βάρος του οποίου εκκρεµεί απόφαση
διοικητικής απέλασης έχει υποβάλει έφεση εναντίον της απόφασης, η απέλασή
του/της αναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί η απόφαση σχετικά µε την έφεσή του/της.
Αναστολή της εφαρµογής της απέλασης προβλέπεται επίσης στις περιπτώσεις
αλλοδαπών που δεν µπορούν να απελαθούν για λόγους ανωτέρας βίας. Μια
σηµαντική κατηγορία αλλοδαπών που δεν οδηγούνται σε αναγκαστική επιστροφή
είναι εκείνοι που µέσω διαδοχικών προγραµµάτων νοµιµοποίησης έκαναν αίτηση για
άδεια διαµονής µέχρι την εξέταση της αίτησής τους. Επιπλέον, κατά την περίοδο
2002-2005, µέσω της αυτόµατης παράτασης των ισχυουσών αδειών διαµονής, πολλοί
µετανάστες παρέµειναν στη χώρα µολονότι δεν είναι σίγουρο ότι πληρούσαν τις
προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειάς τους.
Όσον αφορά στην εθελουσία επιστροφή των νόµιµων µεταναστών, ειδικά µετά τη
συνταξιοδότησή τους, δεν µοιάζει να είναι συνήθης πρακτική µέχρι στιγµής. Αυτό
αποδίδεται στο γεγονός ότι στην πλειονότητά τους αυτοί κατοικούν και εργάζονται
νόµιµα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, το οποίο σηµαίνει ότι θα
χρειαστούν πολλά χρόνια ακόµη µέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Αν και δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία, οι ενδείξεις από διάφορες πηγές φανερώνουν ότι η πλειοψηφία
όσων επιστρέφουν βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα είναι ανήκουν στο εργατικό
δυναµικό και επενδύουν τις αποταµιεύσεις τους στις χώρες καταγωγής τους. Σε αυτά
τα πλαίσια, είναι βέβαιο πως η συνεργασία ανάµεσα στους Ελληνικούς οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης και τους αντίστοιχους οργανισµούς στις χώρες των
µεταναστών σχετικά µε την µεταφορά των ενσήµων όσων επιστρέφουν, θα
ενθάρρυνε την εθελουσία επιστροφή.
Στην Ελλάδα, τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά των
µεταναστών που επιστρέφουν είναι ελάχιστα. Συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε την αναγκαστική επιστροφή, όπως συλληφθέντες αλλοδαποί, αλλοδαποί
για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης, καθώς και αλλοδαποί που έχουν
αποµακρυνθεί, µας παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Όσο για τα
προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής, αυτά είναι ακόµη περιορισµένα σε αριθµό και
αφορούν πολύ λίγους µετανάστες που επιστρέφουν. Επίσης, µπορούµε να
αντλήσουµε κάποιες πληροφορίες από δηµοσιευµένες έρευνες πεδίου σχετικά µε τους
επαναπατρισθέντες, οι οποίες έχουν διεξαχθεί στις χώρες προέλευσής τους. Τα
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στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή, παρατίθενται και σε πίνακες στο
τέλος της µελέτης.
Ο Πίνακας 2.1 δείχνει το συνολικό αριθµό των συλληφθέντων αλλοδαπών οι οποίοι
βρίσκονταν παράνοµα στη χώρα την περίοδο 1997-2005. Οι αριθµοί αυτοί
περιλαµβάνουν το σύνολο των παράνοµων µεταναστών, οι οποίοι είτε είχαν
επαναπροωθηθεί αµέσως στα σύνορα τη στιγµή της παράνοµης εισόδου τους, είτε
είχαν ήδη εισέλθει παράνοµα, ή υπερέβησαν τα χρονικά όρια της άδειας διαµονής
τους και για το λόγο αυτό συνελήφθησαν. Παρατηρείται µια τάση ανόδου κατά τα
έτη 1998 έως 2000, αντίθετα το 2001 υπήρξε µια ελαφρά µείωση συγκριτικά µε το
2000 (-18%), ενώ ο αριθµός των συλληφθέντων αλλοδαπών µειώνεται δραµατικά το
2002 (-73,5%). Η τελευταία µεταβολή οφείλεται προφανώς στην αλλαγή της
κρατικής πολιτικής, µε την εφαρµογή του Μεταναστευτικού Νόµου (Ν 2910/2001)
και των τροποποιήσεών του. Πρώτον, ο Μεταναστευτικός Νόµος έδωσε αυτόµατη
παράταση στις άδειες διαµονής µεταναστών που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι το
τέλος του 2001, ακόµη και αν αυτές είχαν λήξει ή επρόκειτο να λήξουν σύντοµα.
∆εύτερον, οι αυτόµατες παρατάσεις των αδειών διαµονής συνεχίστηκαν διαδοχικά
και για το 2002 και 2003. Τρίτον, όλοι οι αλλοδαποί, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για
άδεια διαµονής σύµφωνα µε τον Ν2910/2001, θεωρούνταν νόµιµα διαµένοντες µέχρι
να εξετασθεί οριστικά η αίτησή τους.
Αυτές οι νοµοθετικές ρυθµίσεις συνδέονται προφανώς µε την εκτενή µείωση του
αριθµού των συλληφθέντων αλλοδαπών. Έτσι λοιπόν, κατά τα έτη 2003 και 2004 ο
αριθµός των συλληφθέντων αλλοδαπών συνέχισε να µειώνεται (κατά 12,4% το 2003
και 11,8% το 2004). Παρ’ όλα αυτά, οι αυτόµατες παρατάσεις των αδειών διαµονής
σταµάτησαν το 2005 όταν µπήκε σε ισχύ το νέο πρόγραµµα νοµιµοποίησης. Τη
χρονιά εκείνη, ο αριθµός των συλληφθέντων αλλοδαπών αυξήθηκε (κατά 47,5% σε
σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο), φθάνοντας τις 66.351 συλλήψεις. Είναι ευρέως
αποδεκτό ότι ένας σηµαντικός αριθµός συλλήψεων και οι συνεπαγόµενες απελάσεις,
ειδικά πριν το 2002, αναφέρεται στους ίδιους παράνοµους µετανάστες, µε την έννοια
ότι ήταν δυνατόν το ίδιο άτοµο να συλληφθεί και να απελαθεί σε µια γειτονική χώρα
περισσότερες από µία φορές.
Πηγές από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ισχυρίζονται ότι η κατανοµή των
συλλήψεων ανά χώρα προέλευσης παραµένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια των
ετών που εξετάζουµε, µε τους Αλβανούς να κατέχουν πάντα µακράν την πλειοψηφία
(περίπου 73%).
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Ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των αλλοδαπών εις βάρος των
οποίων εκδόθηκε απόφαση απέλασης, καθώς και αυτών τελικά που αποµακρύνθηκαν
µετά την απόφαση απέλασης. Προκύπτει ότι ο αριθµός εκείνων για τους οποίους
εκδόθηκε απόφαση απέλασης µειώθηκε από 27.942 το 2000 σε 20.734 το 2001, όταν
έλαβε χώρα το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης. Την επόµενη χρονιά, έφτασε
σχεδόν τις 30.000 και σταθεροποιήθηκε εκεί µέχρι το 2005, οπότε και ανήλθε στις
40.649. Συγκρίνοντας αυτούς τους αριθµούς µε εκείνους των συλληφθέντων,
φαίνεται ότι πριν το 2002 οι αποφάσεις απέλασης αντιπροσώπευαν ένα µικρό
ποσοστό επί του συνολικού αριθµού των συλλήψεων, ενώ έκτοτε το ποσοστό αυτό
έχει υπερβεί το 50%. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι η αναγκαστική επιστροφή έχει
µειωθεί, κυρίως µε τη µορφή των άµεσων αποµακρύνσεων (επαναπροώθηση) και
συµµορφώνεται µε το πρόσφατα καθιερωµένο νοµοθετικό πλαίσιο που απαιτεί
συγκεκριµένες τυπικές διαδικασίες.
Αξίζει να παρατηρήσει κανείς την διακύµανση της αναλογίας εκείνων που τελικά
αποµακρύνθηκαν προς εκείνους σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί απόφαση
απέλασης. Από 87% το 2000, αυτή η αναλογία µειώθηκε στο 64% το 2001 και
παραπέρα στο 40% το 2002. Έκτοτε αυτή παρέµεινε σταθερή περίπου στο 52% µέχρι
το 2005. Οι µεταβολές αυτές, µέχρι ενός σηµείου, αντανακλούν τις αλλαγές στις
χώρες προέλευσης των υπό απέλαση ατόµων, καθώς η συµµετοχή εκείνων που
προέρχονται από µακρινές χώρες ή χώρες προς τις οποίες είναι δύσκολη η απέλαση,
αυξήθηκε σηµαντικά.
Πρέπει εδώ να διευκρινισθεί ότι το σύνολο των αναγκαστικών επιστροφών ισούται µε
τον συνολικό αριθµό των συλλήψεων µείον τις αποφάσεις απέλασης που δεν
εκτελέστηκαν. Εποµένως, περιλαµβάνει εκείνους που απελάθηκαν (κατόπιν
διοικητικής ή δικαστικής απόφασης), καθώς και όσους αποµακρύνθηκαν αµέσως
κατά την είσοδό τους στη χώρα. Για παράδειγµα, το 2005 οι αναγκαστικές
επιστροφές ανέρχονται σε 46.940 (66.351 µείον 19.411).
Η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών σε βάρος των οποίων εκδίδεται απόφαση
απέλασης είναι άνδρες (περίπου 75-85%), ενώ οι περισσότερες αποφάσεις απέλασης
είναι διοικητικές (περίπου 80-90%). Όσον αφορά στη γεωγραφική συγκέντρωση ανά
την Ελλάδα των µεταναστών που επιστρέφουν, µολονότι δεν στάθηκε δυνατόν να
βρούµε περιφερειακά στοιχεία για την αναγκαστική επιστροφή, φαίνεται ότι ένας
µεγάλος αριθµός εκείνων στη Βόρεια Ελλάδα συλλαµβάνεται κυρίως για παράνοµη
είσοδο, ενώ εκείνοι στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας συλλαµβάνονται κυρίως για
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παράνοµη διαµονή. Η συγκέντρωση των αναγκαστικά επιστρεφόντων αλλοδαπών
στη Βόρεια Ελλάδα αντανακλά το γεγονός ότι οι παράνοµοι µετανάστες προέρχονται
από γειτονικές χώρες. Επίσης, µεγάλος αριθµός επιστρεφόντων µεταναστών
εµφανίζεται στις περιοχές της Θεσσαλίας και Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Πίνακας 2.3 παρουσιάζει τον αριθµό των αλλοδαπών που υπόκεινται σε απόφαση
αποµάκρυνσης και το ποσοστό εκείνων που τελικά αποµακρύνονται ανά υπηκοότητα.
Το µεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών υπό αποµάκρυνση προέρχεται από την Αλβανία,
και ακολουθούν η Βουλγαρία, η Ρουµανία και το Ιράκ.
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε εδώ το πολύ χαµηλό ποσοστό εκτέλεσης διαταγών
αποµάκρυνσης προς ορισµένες χώρες όπως το Ιράκ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η
Παλαιστίνη, η Σοµαλία κ.ά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σε πολλές
περιπτώσεις η χώρα καταγωγής δεν συνεργάζεται εγκαίρως για την επανεισδοχή των
µεταναστών αυτών, ή στο ότι οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες σε κάποιες χώρες δεν
επιτρέπουν την επιστροφή µεταναστών εκεί. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί η αξιόλογη
διακύµανση στους αριθµούς των αλλοδαπών υπό αποµάκρυνση ανάλογα µε τη χώρα
καταγωγής τους από έτος σε έτος. Οι παράνοµοι υπό αποµάκρυνση µετανάστες από
την Αλβανία αυξάνονται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο, εκείνοι από τη Ρουµανία
δείχνουν να ελαττώνονται σηµαντικά κατά το 2001-2002, οι αλλοδαποί από το Ιράκ
εµφανίζουν τον υψηλότερο αριθµό τους το 2002 (µε 7.812 αλλοδαπούς), ενώ εκείνοι
από το Πακιστάν φαίνονται να αυξήθηκαν σηµαντικά το 2005.
Ένας αξιοσηµείωτος αριθµός µεταναστών που επιστρέφουν πρέπει να είναι αιτούντες
άσυλο των οποίων το αίτηµα έχει απορριφθεί. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία για το πόσοι από αυτούς επιστρέφουν στην πατρίδα τους ή παραµένουν στη
χώρα παράνοµα. Ο αριθµός των αιτήσεων για άσυλο παρουσιάζει σηµαντική
µεταβολή την περίοδο 1997-2005 (Πίνακας 2.4). Ξεκινώντας από 4.376 αιτήσεις που
υποβλήθηκαν το 1997, υπάρχουν 2.953 αιτήσεις για το 1998 και 1.528 αιτήσεις για το
1999. Από το 1999 έως το 2003 υπάρχει ένα σαφής ανοδική τάση. Το 2003, ο
αριθµός των αιτήσεων ανήλθε στις 8.178, µια αύξηση της τάξεως του 44% σε
σύγκριση µε το 2002. Το 2004 οι αιτήσεις για άσυλο µειώθηκαν ξανά σε 4.469, ενώ
το 2005 παρουσίασαν την µεγαλύτερη αύξηση φθάνοντας τις 9.050.
Στον Πίνακα 2.4 αξίζει επίσης να σηµειωθεί η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις αιτήσεις
ασύλου που υποβάλλονται και εκείνες που εξετάζονται κάθε χρόνο. Υπάρχουν έτη
που οι αιτήσεις που εξετάσθηκαν είναι λιγότερες από εκείνες που υποβλήθηκαν και
το αντίστροφο. Όπως προκύπτει, ένας σχετικά µεγάλος αριθµός αιτήσεων που
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εκκρεµούσαν εξετάσθηκε το 2002 και το 2005. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την
καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης από τις αρµόδιες αρχές. Παρ’ όλα αυτά,
αξιωµατούχοι του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µας ενηµέρωσαν ότι σήµερα
(13.6.2006) εκκρεµούν 1.778 αιτήσεις για άσυλο.
Κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, υπεβλήθησαν περίπου 36 χιλιάδες
αιτήσεις για άσυλο, ενώ το ποσοστό εκείνων που έγιναν δεκτές είναι περίπου 3%.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση ενός σηµαντικού αριθµού αιτούντων
άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί είτε παραµένουν στη
χώρα παράνοµα, ίσως χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα νοµιµοποίησης για να γίνουν
νόµιµοι, ή εγκαταλείπουν τη χώρα οικιοθελώς, είτε σε ατοµική βάση, ή µέσω
οργανωµένων προγραµµάτων. Ωστόσο, όπως παρουσιάζεται και στο κεφάλαιο 4, ο
αριθµός των µεταναστών που επιστρέφουν µέσω προγραµµάτων εθελουσίας
επιστροφής είναι πολύ µικρός.
Είναι σηµαντικό να εντοπίσουµε τις κύριες χώρες καταγωγής των µεταναστών που
ζητούν άσυλο στη χώρα µας. Στον Πίνακα 2.5, παρουσιάζονται οι αιτήσεις για άσυλο
που υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν την περίοδο 2000-2005 ανά χώρα υπηκοότητας
για τις πιο συχνές χώρες υπηκοότητας. Το 2000 και 2001 οι τρεις πιο συχνές χώρες
καταγωγής των αιτούντων άσυλο ήταν το Ιράκ, το Αφγανιστάν και η Τουρκία. Από
το 2002 και µετά, οι αιτήσεις για άσυλο που υποβάλλονται από Τούρκους υπηκόους
µειώνονται δραστικά, ενώ αυξάνονται εκείνες που υποβάλλονται από Ιρανούς και
Πακιστανούς υπηκόους. Το 2003, όταν ο αριθµός των αιτήσεων για άσυλο αυξήθηκε
δραµατικά, υποβλήθηκαν πολλές αιτήσεις από υπηκόους άλλων χωρών, όπως η
Νιγηρία, η Σοµαλία, η Μυανµάρ και το Μπαγκλαντές. Το 2004, υπήρξε µια γενική
µείωση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ενώ ο αριθµός των Νιγηριανών αιτούντων
αυξήθηκε, µαζί µε ένα σηµαντικό αριθµό Γεωργιανών υπηκόων που ζητούσαν άσυλο
για πρώτη φορά. Το 2005, το µεγαλύτερο ποσοστό των αιτούντων άσυλο προέρχεται
από τη Γεωργία (21%) και ακολουθούν οι Πακιστανοί (21%) και οι Ιρακινοί (10,8%).
Σηµαντικός αριθµός αιτούντων προέρχεται επίσης από το Μπαγκλαντές, το
Αφγανιστάν, την Νιγηρία και τη Ρωσία.
Ας

στραφούµε

τώρα

στα

δηµογραφικά

χαρακτηριστικά

των

Αλβανών

επαναπατρισθέντων. Έχει επανειληµµένα τεκµηριωθεί το γεγονός ότι η µεγαλύτερη
οµάδα µεταναστών στην Ελλάδα είναι οι Αλβανοί. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, το
µεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που επιστρέφουν αναγκαστικά είναι επίσης Αλβανοί.
Από το σύνολο των µεταναστών που απελαύνονται, το µερίδιο των Αλβανών είναι σε
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διαρκή άνοδο από το 2000 και µετά. Ξεκινώντας από 16,4% το 2000, ανεβαίνει στο
33,6% το 2001, στο 38,2% το 2002, 42,7% το 2003, 53,3% το 2004, ενώ φτάνει στο
υψηλότερο ποσοστό 65,7% το 2005. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το Αλβανικό
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (1999), η Ελλάδα είναι η κύρια
χώρα προορισµού για τους εξερχόµενους Αλβανούς µετανάστες (68%), ενώ ο
συνολικός αριθµός των τελευταίων εκτιµάται στις 750.000 περίπου. Από αυτούς τους
αριθµούς, είναι λογικό να συµπεράνουµε ότι η πλειονότητα των µεταναστών που
επιστρέφουν (αναγκαστικά αλλά και οικιοθελώς) από την Ελλάδα είναι Αλβανοί.
Εποµένως, θα ήταν χρήσιµο να εξετάσουµε πιο διεξοδικά τα χαρακτηριστικά αυτής
της οµάδας.
Ενδιαφέροντα

ευρήµατα

σχετικά

µε

τα

χαρακτηριστικά

των

Αλβανών

επαναπατρισθέντων παρουσιάζονται από τους Labrianidis and Kazazi (2006),
βασισµένα σε επιτόπια έρευνα µε ερωτηµατολόγιο σε 324 άτοµα, η οποία διεξήχθη
στην Αλβανία στις αρχές του 2002. Το δείγµα αποτελείτο από Αλβανούς άνω των 18
ετών, οι οποίοι είχαν παραµείνει για περισσότερο από ένα χρόνο στο εξωτερικό ως
µετανάστες και είχαν επιστρέψει στην Αλβανία τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη
διεξαγωγή της έρευνας. Από τους 324 ερωτηθέντες, οι 239 ήταν µετανάστες στην
Ελλάδα και 85 στην Ιταλία. Από το συνολικό δείγµα, 200 ήταν οι άνδρες και 124 οι
γυναίκες. Το δείγµα είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να προέρχονται από
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αλλά και να αντιπροσωπεύουν διαφορετικά
επίπεδα αστικοποίησης (Τίρανα, άλλες αστικές περιοχές, χωριά).
Το γενικό επίπεδο µόρφωσης πριν την µετανάστευση ήταν εκπληκτικά υψηλό, 48,4%
των ανδρών και 21,9% των γυναικών ήταν απόφοιτοι τεχνικού κολλεγίου ή
πανεπιστηµίου, ενώ το ποσοστό αναλφαβητισµού ήταν αµελητέο (0,3% των ανδρών
και 1% των γυναικών). Όσον αφορά στη θέση τους στην αγορά εργασίας, πριν την
µετανάστευση 54,6% είχε πλήρη απασχόληση, το 25,9% εποχιακή, το 14,5% ήταν
άνεργοι και το 4,6% µερικώς απασχολούµενοι. Σχεδόν ένας στους τέσσερις άνδρες
ήταν εργοδότης (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επαγγελµατίες ή αυτοαπασχολούµενοι),
µόνο το 2,8% ήταν αγρότες, ενώ το 41,1% ήταν υπάλληλοι (στη βιοµηχανία, τις
κατασκευές, τις υπηρεσίες και την καθαριότητα). Όσον αφορά στο οικονοµικό τους
επίπεδο, φαίνεται πως αυτοί που µεταναστεύουν δεν είναι ούτε οι φτωχότεροι, ούτε οι
ευρισκόµενοι στο περιθώριο.
Αναφορικά µε την γεωγραφική συγκέντρωση των επαναπατρισθέντων µέσα στην
Αλβανία, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 75,7% όσων επέστρεψαν από την Ελλάδα
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κατάγεται από την νότια και κεντρική Αλβανία. Όταν επέστρεψαν, κατά 76,2%
εγκαταστάθηκαν στη γεωγραφική περιοχή απ’ όπου προήλθαν. Ωστόσο, υπήρξε µια
µετακίνηση του

6,7% από αγροτικές σε αστικές περιοχές (από 66,5% µέχρι το

73,2%).
Όπως υποστηρίζει ο Nicholson, ένας ικανός αριθµός αποδήµων, κυρίως στην νότια
Αλβανία, χρησιµοποιούν τα χρήµατα που απέκτησαν στο εξωτερικό για να
δηµιουργήσουν µικρές επιχειρήσεις και να κερδίσουν τα προς το ζην στην πατρίδα,
ενώ η τοπική οικονοµία έχει ωφεληθεί από αυτές τις επενδύσεις των
επαναπατρισθέντων (Nicholson, 2001). Η εργασία στο εξωτερικό πέρα από τη
χρηµατοδότηση, παρέχει κατάρτιση και εµπειρία: κάποιοι πρώην µετανάστες
δηµιούργησαν επιχειρήσεις στο πρότυπο εκείνων στις οποίες εργάζονταν στο
εξωτερικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Αλβανική περίπτωση η µετανάστευση έχει
αποτέλεσµα την ολοφάνερη και σηµαντική γενική βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Οι
µετανάστες που επιστρέφουν απολαµβάνουν καλύτερες συνθήκες στέγασης σε
σύγκριση µε την κατάστασή τους προ µετανάστευσης αλλά και τις συνθήκες
στέγασής τους στο εξωτερικό. Το 85,2% των κατοίκων ιδιόκτητων κατοικιών πριν
την µετανάστευση, ανέβηκε στο 92,3% µετά την επιστροφή τους. Επιπλέον, µετά την
επιστροφή, ένα µεγαλύτερο ποσοστό έγιναν εργοδότες (67,1% των ανδρών και 25,8%
των γυναικών), ενώ η επανένταξή τους στην Αλβανική αγορά εργασίας ήταν αρκετά
οµαλή (το 27,2% βρήκε αµέσως εργασία).
Οι Labrianidis and Kazazi εκτιµούν ότι 55% των ερωτηθέντων είχαν περάσει τα
σύνορα παράνοµα και 28% είχαν µεταναστεύσει στην Ελλάδα περισσότερες από µία
φορές (η εγγύτητα και η ευκολία εισόδου επιτρέπουν κινήσεις Αλβανών εκατέρωθεν
των συνόρων). Αυτό σηµαίνει ότι µολονότι όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν
ζήσει στην Αλβανία πέραν του ενός έτους όταν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, η
µετανάστευση µπορεί να επανεµφανισθεί ως προοπτική για αυτούς εάν οι τοπικές
συνθήκες χειροτερέψουν. Ενώ το 70% δήλωσε πως είχε επιστρέψει µόνιµα, ένα
56,5% θα σκεφτόταν να µεταναστεύσει ξανά εάν ήταν απαραίτητο, και ένα 11,4% εν
συνεχεία προσπάθησε να το κάνει. Μια µεγάλη µερίδα του δείγµατος είχε σχεδιάσει
την επιστροφή εξ αρχής, ενώ το 36,7% επέστρεψε µετά την επίτευξη των αρχικών
του στόχων. Επιπρόσθετοι λόγοι για την επιστροφή ήταν οικογενειακές υποχρεώσεις
(19,4%), ψυχολογικά αίτια (13%), ή απλά η επιθυµία να γυρίσουν στην πατρίδα
(7,7%). Περίπου το 17% είχε ενθαρρυνθεί να επιστρέψει από φίλους ή συγγενείς.
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Άπαξ και έχει διασχίσει τα σύνορα η διαµονή κάποιου παύει να είναι µόνιµη
µακροπρόθεσµα. Ακόµη και κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν στο
εξωτερικό, οι περισσότεροι µετανάστες είχαν την τάση να επισκέπτονται την
Αλβανία όποτε είχαν την ευκαιρία: το 67,9% τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια
της περιόδου µετανάστευσης, το 39,5% µία φορά το χρόνο, το 20,4% δύο φορές το
χρόνο, ενώ το 8,1% περισσότερες από τρεις φορές το χρόνο. Ωστόσο, ένα σηµαντικό
ποσοστό (32,1%) δεν επισκέφθηκε ποτέ την πατρίδα. Είναι σηµαντικό να
σηµειώσουµε ότι ακόµη και µετά την επιστροφή, 23% των ερωτηθέντων ακολούθως
πήγαν και ήλθαν ξανά µεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας ή Ιταλίας. Εποµένως, θα
µπορούσε κάποιος γενικεύοντας να ισχυρισθεί ότι η µετανάστευση µεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ, ούτε και µια µοναδική διαδικασία:
είναι µια επιλογή που µένει λίγο-πολύ συνεχώς ανοιχτή. Η επιστροφή µπορεί να είναι
µόνιµη ή ένα διάλειµµα.
Η γεωγραφική κινητικότητα εργατικού δυναµικού µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας,
καθώς και µε άλλες βαλκανικές χώρες, σε συνδυασµό µε άλλες οικονοµικές σχέσεις,
τείνουν να διευκολύνουν τις µεταναστευτικές ροές από και προς κάθε χώρα, στη
βάση προσωπικών και ευρύτερων παραγόντων. Σε µεγάλο βαθµό η µετανάστευση
αυτή δεν είναι µόνιµη, αλλά ταιριάζει µε την αποκαλούµενη κυκλική µετανάστευση,
και κατ’ αυτήν την έννοια, η επιστροφή µεταναστών ή συνώνυµα η παλιννόστηση αν
και σηµαντική ίσως να µην είναι βιώσιµη.
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3. Το Πολιτικό και Νοµικό Πλαίσιο
3.1 Εθνικό Πολιτικό και Νοµικό Πλαίσιο
3.1.1 Πολιτικό Πλαίσιο
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική για την επιστροφή
των µεταναστών έχουν προ πολλού κυριαρχήσει στην ηµερήσια διάταξη. Αυτό
συµβαίνει γιατί η επιστροφή των µεταναστών είναι σηµαντικό κοµµάτι κάθε
ολοκληρωµένης πολιτικής για τη µετανάστευση, η οποία λαµβάνει υπόψη την
τρέχουσα και αναµενόµενη ζήτηση µεταναστών. Επιπλέον, η επιστροφή των
µεταναστών θεωρείται από χώρες υποδοχής ως εναλλακτική και διαρκής λύση στα
ακανθώδη ζητήµατα της ενσωµάτωσης και της εγκατάστασης των µεταναστών. Κατά
τα πρόσφατα έτη, χώρες προορισµού που αισθάνονται ότι υπερφορτωθεί, άλλαξαν
την νοοτροπία τους απέναντι στην επιστροφή και αύξησαν τον αριθµό των
προγραµµάτων εθελουσίας επιστροφής. Σε αυτό το πνεύµα, πολλές χώρες υποδοχής
χρηµατοδοτούν προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής, βασιζόµενες σε στοιχεία που
δείχνουν ότι αυτά είναι οικονοµικότερα (και περισσότερο αποδεκτά σε πολιτικό
επίπεδο) από τις αναγκαστικές αποµακρύνσεις ή ακόµη και τα προγράµµατα
ενσωµάτωσης.
Στην Ελλάδα, µια τέτοια προβληµατική πάνω στην πολιτική της επιστροφής των
µεταναστών είναι µάλλον περιορισµένη διαχρονικά. Λαµβάνοντας υπόψη την
νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί από τη στιγµή που η Ελλάδα µετατράπηκε από χώρα
εξαγωγής σε χώρα εισαγωγής µεταναστών, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο
κύριος στόχος της Ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής είναι η νοµιµοποίηση του
υπάρχοντος

µεγάλου

αριθµού

παράνοµων

µεταναστών.

Ταυτόχρονα,

η

µεταναστευτική πολιτική έχει εστιάσει στον έλεγχο των συνόρων, την απέλαση των
παράνοµων µεταναστών και την καταπολέµηση της διαµονής πέρα των νόµιµων
χρονικών ορίων. Εποµένως, η πολιτική έχει συστηµατικά διορθωτικό χαρακτήρα αντί
προληπτικό, εστιάζει περισσότερο σε βραχυπρόθεσµη παρά σε µακροπρόθεσµη
συνολική και εποµένως βιώσιµη λύση που θα λάµβανε υπόψη τις κύριες διαστάσεις
της µετανάστευσης. Επιπλέον, η πρόσφατη νοµοθεσία µοιάζει να έχει ως
προτεραιότητα την ενσωµάτωση των µεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, αντί να
ενθαρρύνει την εθελουσία επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Η προσέγγιση αυτή
µοιάζει λογική, µέχρις ενός σηµείου, για οικονοµικούς και δηµογραφικούς λόγους,
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καθώς και εξαιτίας της µεταβαλλόµενης δηµόσιας νοοτροπίας προς την ενσωµάτωση
των µεταναστών.
Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ερευνητές, όσοι ασχολούνται µε την
µετανάστευση και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις τονίζουν την ανάγκη για µια
ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική, η οποία θα όφειλε να συµπεριλάβει και µια
πολιτική ενθάρρυνσης της εθελουσίας επιστροφής (Triantafyllidou, Papadimitriou,
2004). Εκτός των γενικών πλεονεκτηµάτων της εθελουσίας επιστροφής, η υπόδειξη
αυτή βασίζεται στα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσφατης µετανάστευσης στην
Ελλάδα. Η πλειοψηφία των µεταναστών προέρχεται από τις γειτονικές χώρες, κυρίως
από την Αλβανία, κι έχει µάλλον προσωρινό χαρακτήρα. Αν και τα πρόσφατα
µεταναστευτικά ρεύµατα γενικά δείχνουν ότι η µετανάστευση δεν είναι µια
διαδικασία χωρίς γυρισµό, η εγγύτητα των χωρών καταγωγής στην Ελλάδα µειώνει
ακόµη περισσότερο το χρονικό ορίζοντα των µεταναστών. Στοιχεία που αναφέρονται
στους de Coulon and Pirancha (2002), δείχνουν πως έναw µεγάλος αριθµός Αλβανών
µεταναστών ανήκει στην κατηγορία των προσωρινών (ή φιλοξενούµενων) εργατών.
Οι µετανάστες από χώρες που συνορεύουν µε την Ελλάδα εξακολουθούν να
συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης των χωρών τους (Glytsos and Katseli,
2005, σ. 377). Έχουν την τάση να επιστρέφουν, περιοδικά, για να φροντίσουν την
οικογένεια, να καλλιεργήσουν τη γη, να επισκευάσουν τα σπίτια τους, ή για να
επενδύσουν τα εµβάσµατα και τα εισοδήµατά τους σε µικρές επιχειρήσεις. Οι
περισσότεροι Αλβανοί µετανάστες σκοπεύουν να µείνουν µακριά µόνο για όσο χρόνο
χρειάζεται για να εξοικονοµήσουν χρήµατα προκειµένου να εδραιωθούν στην
Αλβανία, ή µέχρι να βρουν κάποια θέση εργασίας πίσω στην πατρίδα τους και ένας
αρκετά µεγάλος αριθµός έχει ήδη επιστρέψει (Λαµπριανίδης και Λυµπεράκη, 2001,
Nicholson, 2001). Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι συνήθως να βελτιώσουν τις
συνθήκες διαβίωσής τους στην Αλβανία, καθώς και εκείνες των γονιών τους,
χτίζοντας ένα καινούργιο σπίτι ή βελτιώνοντας ένα παλιό (Labrianidis and Kazazi,
2006, σ. 61).
Η προσωρινή φύση των ροών µετανάστευσης ενισχύει το εµπόριο και τις επενδύσεις
ανάµεσα στην Ελλάδα και τις χώρες προέλευσης των µεταναστών. Πολλοί
µετανάστες αγοράζουν εγχώρια αγαθά και τα στέλνουν στην πατρίδα ή εγκαθιδρύουν
εµπορικά δίκτυα σε συνεργασία µε συνεταίρους και στις δύο χώρες, ή ξεκινούν
επιχειρήσεις στις πατρίδες τους. Αυτό τεκµηριώνεται από την αξιοσηµείωτη αύξηση
των Ελληνικών εξαγωγών προς τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες τα τελευταία χρόνια,
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καθώς και από την επέκταση της διακρατικής επενδυτικής δραστηριότητας. Οι
Ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης επεκτείνει το δίκτυό τους στην περιοχή, µε κίνητρο,
ως ένα βαθµό, τους µετανάστες και τα εµβάσµατά τους, τα οποία οι τράπεζες
διοχετεύουν σε παραγωγικές χρήσεις. Έτσι, µία αργή αλλά σταθερή ολοκλήρωση
µιας αγοράς εργασίας, κεφαλαίων, αγαθών και χρήµατος αρχίζει να εµφανίζεται στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
3.1.2 Νοµικό Πλαίσιο
3.1.2.α Ρυθµίσεις για Εθελουσία Επιστροφή
Η Ελληνική νοµοθεσία δεν ρυθµίζει ρητά την εθελουσία επιστροφή µεταναστών.
Μολονότι η εθελουσία επιστροφή µε τη µορφή κυκλικής µετανάστευσης είναι
σίγουρα σηµαντική, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη νοµική ρύθµιση ή ενθάρρυνσή της.
Οποιοσδήποτε αλλοδαπός που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα και επιθυµεί να
επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του µπορεί ελεύθερα να πάρει τις καταθέσεις του
και τα προσωπικά του είδη και να επιστρέψει. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα όχι µόνο
δεν ενθαρρύνει την εθελουσία επιστροφή, αλλά τουναντίον, το ευρύτερο θεσµικό
πλαίσιο δηµιουργεί και εµπόδια σε αυτήν (δηλ. δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά µε την
µεταφορά των δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες των µεταναστών που
επιστρέφουν κλπ.).
Από την άλλη πλευρά, η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει ένα συγκεκριµένο τύπο
εθελουσίας επιστροφής σε περιπτώσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο καθώς και
στις περιπτώσεις εκείνων που βρίσκονται στη διαδικασία της αναγνώρισης ασύλου.
Αυτές οι κατηγορίες µεταναστών µπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς να
υποστούν διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή δεν εγγράφονται στον κατάλογο των
ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Το ίδιο ισχύει και για τους παράνοµους µετανάστες που
µεταβαίνουν οικιοθελώς στα σύνορα ώστε να εξέλθουν από τη χώρα. Στην περίπτωση
αυτή, αν και επιβάλλεται χρηµατική ποινή, ο αλλοδαπός δεν εγγράφεται στον
κατάλογο των ανεπιθύµητων αλλοδαπών.
Είναι δύσκολο να εκλάβουµε ως εθελουσία επιστροφή την περίπτωση εκείνων για
τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης και τους έχει δοθεί µία προθεσµία,
συνήθως ενός µηνός, για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Αυτό αφορά περιπτώσεις
αλλοδαπών των οποίων η παρουσία στην Ελλάδα δεν κρίνεται επικίνδυνη για τη
δηµόσια υγεία, τη δηµόσια τάξη, ή δεν είναι ύποπτοι διαφυγής, ή σε περιπτώσεις που
ο πρόεδρος του πρωτοδικείου διαφωνεί µε την κράτησή τους. Εφόσον αυτοί είναι
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εγγεγραµµένοι στη λίστα των ανεπιθύµητων αλλοδαπών, η επιστροφή τους είναι στην
ουσία αναγκαστική.
Η Ελληνική νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει καµία πρόβλεψη που να αφορά στην
υποβοήθηση της επιστροφής. Από την άλλη πλευρά, µη κυβερνητικές οργανώσεις,
και ειδικά ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, διεξάγουν ειδικά προγράµµατα
επιστροφής που προσφέρουν βοήθεια στους µετανάστες που επιστρέφουν οικιοθελώς.
Είναι, ωστόσο, ενδεικτικό το γεγονός ότι τέτοια προγράµµατα δεν απευθύνονται
µέχρι στιγµής σε Αλβανούς µετανάστες που προτίθενται να επιστρέψουν οικιοθελώς.
Η δραστηριότητα του ∆ΟΜ µέχρι τώρα εστιάζει στην εθελουσία επιστροφή
Αφγανών, Ιρανών και Ιρακινών, ενώ ο αριθµός αυτών των επαναπατρισθέντων που
έχουν βοηθηθεί είναι αρκετά µικρός.
3.1.2.β ∆ιατάξεις για αναγκαστική επιστροφή
Η Ελληνική νοµοθεσία ρυθµίζει την αναγκαστική επιστροφή µε την µορφή της
δικαστικής και διοικητικής απέλασης όπως προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα και
τον Νόµο περί Μετανάστευσης αντίστοιχα. Η δικαστική απέλαση διατάσσεται µε
δικαστική απόφαση, η οποία εκτελείται µετά την έκτιση της ποινής φυλάκισης. Όσοι
πρόκειται να απελαθούν κατόπιν δικαστικής απόφασης κρατούνται µέχρι την
αποµάκρυνσή τους από τη χώρα.
Η διοικητική απέλαση διατάσσεται έπειτα από απόφαση του αρµόδιου Αστυνοµικού
∆ιευθυντή, σε τρεις περιπτώσεις: όταν ο αλλοδαπός έχει καταδικασθεί και έχει
στερηθεί την ελευθερία του για τουλάχιστον ένα χρόνο, ή ανεξάρτητα από την ποινή,
στις περιπτώσεις που έχει διαπράξει κάποια εγκλήµατα που αναφέρονται στον
µεταναστευτικό νόµο· όταν η παρουσία του αλλοδαπού στη χώρα αποτελεί κίνδυνο
για την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια υγεία· και όταν ο αλλοδαπός
έχει παραβεί τις διατάξεις της ισχύουσας µεταναστευτικής νοµοθεσίας. ∆ικηγόροι
ισχυρίζονται ότι η τελευταία περίπτωση είναι µάλλον αόριστη, καθώς θα µπορούσε
να περιλαµβάνει οποιαδήποτε παραβίαση του νόµου, ακόµη και κάποια ασήµαντη,
όπως τη θεωρούν αξιωµατικοί της αστυνοµίας.
Ειδική µνεία γίνεται στον τρέχοντα µεταναστευτικό νόµο σχετικά µε όσους είναι
εγγεγραµµένοι στον κατάλογο των ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Από τη στιγµή που
εγγράφονται εκεί, είναι υποχρεωµένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα στα πλαίσια µιας
χρονικής προθεσµίας που ορίζεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Ειδάλλως
απελαύνονται.
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Στον αλλοδαπό δίνεται µία περίοδος σαράντα οκτώ ωρών τουλάχιστον για να
υποβάλει τους λόγους του ενάντια στην απόφαση διοικητικής απέλασης. Του δίνονται
επίσης πέντε εργάσιµες ηµέρες για να προσφύγει κατά της απόφασης της αστυνοµίας
στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ο οποίος πρέπει να
αποφασίσει µέσα σε τρεις ηµέρες από την προσφυγή. Η πράξη της έφεσης έχει το
νοµικό αποτέλεσµα της αναστολής της απόφασης απέλασης. Ο Καθηγητής Skordas
εκφράζει επιφυλάξεις για το εάν οι σύντοµες αυτές προθεσµίες καθιστούν την
άσκηση προσφυγής αποτελεσµατική (Skordas, 2002). Επιπλέον, σηµειώνει ότι ο
νόµος δεν προβλέπει την ενηµέρωση του αλλοδαπού σχετικά µε τους λόγους της
απέλασής του σε γλώσσα που εκείνος κατανοεί.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, εάν ο αλλοδαπός, εις βάρος του
οποίου έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, κριθεί επικίνδυνος ή ύποπτος φυγής, οι
αρχές δύνανται να αποφασίσουν την κράτησή του µέχρι να απελαθεί. Όµως, η
κράτηση δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις µήνες σε καµία περίπτωση, ενώ η
αστυνοµία οφείλει να ενηµερώσει σχετικά µε την απόφαση αυτή τον υπό κράτηση
αλλοδαπό σε γλώσσα που εκείνος/η κατανοεί και να διευκολύνει την επικοινωνία
του/της µε νοµικούς συµβούλους. Το άτοµο που πρόκειται να απελαθεί µπορεί να
εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά µε την απόφαση κράτησης ενώπιον του
Προέδρου του Πρωτοδικείου. Εάν ο δικαστής κρίνει την απόφαση παράνοµη, αφήνει
ελεύθερο τον αλλοδαπό, οφείλει όµως να ορίσει µια προθεσµία για την αναχώρησή
του, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τις τριάντα ηµέρες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
ορισθεί και από την αστυνοµία όταν ο αλλοδαπός δεν είναι ύποπτος φυγής ή
επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή υγεία.
Εάν ένας υπό απέλαση αλλοδαπός αρνηθεί να επιβιβασθεί στο µέσο µεταφοράς που
θα τον αποµακρύνει από τη χώρα, τότε µπορεί να απελαθεί µε τη συνοδεία
αστυνοµικών που θα τον συνοδεύσουν µέχρι τη χώρα προορισµού, µε την
προϋπόθεση ότι και η µεταφορά αλλά και η επιστροφή των αστυνοµικών είναι
ασφαλείς.
Επιπλέον, η απέλαση µπορεί επίσης να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας, όπως
και απαγορεύεται σε περιπτώσεις ευπαθών αλλοδαπών (πχ. σε περιπτώσεις ανηλίκων
και των γονέων τους ή των κηδεµόνων τους όταν αυτοί διαµένουν νόµιµα στην
Ελλάδα, γονέων Ελλήνων ανηλίκων που ασκούν τη γονική τους φροντίδα,
αλλοδαπών που υπερβαίνουν την ηλικία των 80 ετών, εγκύων γυναικών έως και έξι
µήνες αφού γεννήσουν, αναγνωρισµένων προσφύγων ή αιτούντων άσυλο).
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Μια άλλη διάταξη του νόµου (άρθρο 46) είναι εκείνη που καλύπτει περιπτώσεις
παράνοµων µεταναστών που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων. Με πράξη του
αρµόδιου εισαγγελέα και κατόπιν αιτήσεως του θύµατος, η οποία υποβάλλεται είτε
προσωπικά είτε µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα, εκδίδεται σχετική άδεια διαµονής,
για την οποία δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης.
Επίσης πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την
απαγόρευση επανεισόδου, το οποίο σηµαίνει ότι διατηρείται ένας κατάλογος που
περιλαµβάνει υπηκόους τρίτων χωρών που δεν επιτρέπεται να επανεισέλθουν στην
ελληνική επικράτεια, εάν έχουν καταγραφεί ως ανεπιθύµητοι αλλοδαποί. Έτσι, ένας
αλλοδαπός στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα λόγω της εγγραφής του
στον κατάλογο των ανεπιθύµητων αλλοδαπών, οφείλει να εγκαταλείψει τη χώρα
αµέσως, αλλιώς απελαύνεται στη χώρα καταγωγής του.
Σύµφωνα µε τον νέο µεταναστευτικό νόµο, εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας εισέλθει
στη χώρα παράνοµα, ο εισαγγελέας µπορεί να απόσχει από τη δίωξη για την πράξη
αυτή και να ανακοινώσει την απόφαση αυτή στο διοικητή της αστυνοµικής ή
λιµενικής αρχής, η οποία διαπίστωσε την παράνοµη είσοδο, έτσι ώστε σύµφωνα µε
την απόφασή του να τον στείλει πίσω στη χώρα προέλευσής του. Εάν ο υπήκοος
τρίτης χώρας δεν µπορεί να σταλεί πίσω αµέσως, που είναι και η συνηθέστερη
περίπτωση, τότε ακολουθείται η τυπική διαδικασία για την διοικητική απέλαση.
Παρά το γεγονός ότι η διάταξη αυτή του νόµου θα µπορούσε να εκληφθεί ως
επαναπροώθηση, στην ουσία είναι µια διοικητική απέλαση, αφού ο αλλοδαπός έχει
εισέλθει και συλληφθεί στο ελληνικό έδαφος και απαιτείται διοικητική απόφαση.
Ο όρος επαναπροώθηση απαντάται σε επιχειρησιακά σχέδια και διοικητικά έγγραφα
των αρχών ελέγχου των συνόρων και αναφέρεται στο καθήκον τους να
επαναπροωθούν άµεσα τους αλλοδαπούς πέραν των συνόρων, όταν εκείνοι
αποπειραθούν να εισέλθουν παράνοµα µέσω των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων.
Τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες κατά µήκος των χερσαίων και θαλάσσιων
συνόρων µε την Τουρκία (Ποταµός Έβρος, νησιά Αιγαίου). Λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα των περιπτώσεων αυτών, δεν υπάρχουν ακριβή διαθέσιµα στοιχεία
σχετικά µε την υπηκοότητα ή το προφίλ των παράνοµων αυτών µεταναστών, ενώ
προφανώς δεν καταγράφονται στον κατάλογο της απαγόρευσης επανεισόδου.
Η αναγκαστική επιστροφή στην Ελλάδα εφαρµόζεται βασισµένη και σε συµφωνίες
επανεισδοχής και αστυνοµικής συνεργασίας µε πολλές τρίτες χώρες (περίπου 15), οι
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οποίες παρέχουν τα µέσα για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής αποµάκρυνσης των
παράνοµων µεταναστών.
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις κράτησης, ο νόµος προβλέπει ότι οι αλλοδαποί υπό
απέλαση κρατούνται στο κτίριο της τοπικής αστυνοµίας µέχρι να ιδρυθούν ειδικά
κέντρα για το σκοπό αυτό (άρθρο 81). Ο Skordas (2002) τονίζει ότι στην ουσία το
θέµα είναι οικονοµικό και σχετίζεται µε τα απαιτούµενα κονδύλια.
Είναι δύσκολο να διακρίνουµε πρότυπα που διέπουν την πολιτική για την επιστροφή
των µεταναστών χωρίς να εδράζονται σε νοµική βάση. Κατά τα πρόσφατα έτη,
αντίθετα µε την πρακτική του παρελθόντος, η Ελληνική διοίκηση δεσµεύεται από την
ισχύουσα µεταναστευτική νοµοθεσία, όπως δείχνουν οι αριθµοί των συλλήψεων και
απελάσεων, οι οποίοι βρίσκονται στα ίδια επίπεδα µε εκείνους άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών.
Κατά τα πρόσφατα έτη, δεν υπάρχουν συστηµατικές διαµαρτυρίες εναντίον της
αναγκαστικής επιστροφής. Στην πράξη, η αναγκαστική επιστροφή µεταναστών από
την Ελλάδα έχει αποσυνδεθεί εντελώς από τις λεγόµενες «επιχειρήσεις-σκούπα» του
παρελθόντος, ενώ πληροί σαφώς ορισµένα διοικητικά πρότυπα και διαδικασίες σε
επίπεδα ανάλογα µε εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παρ΄ όλα αυτά, στην
περίπτωση της παράνοµης εισόδου µέσω θαλάσσιων συνόρων µεγάλου αριθµού
αλλοδαπών,

εκδηλώνεται

ενίοτε

διαµαρτυρία

ορισµένων

µη

κυβερνητικών

οργανώσεων εναντίον της επικείµενης επαναπροώθησής τους, γεγονός το οποίο
συνήθως έχει ως αποτέλεσµα την είσοδο των ανθρώπων αυτών στη χώρα.
Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αλληλεγγύη αναφορικά µε τους µετανάστες που
επιστρέφουν, από µη κυβερνητικές οργανώσεις, δικηγόρους που σχετίζονται ή όχι µε
αυτές και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι προσφέρουν συµβουλές
στους υπό απέλαση µετανάστες σχετικά µε νοµικά «παραθυράκια», µέσω των οποίων
θα µπορούσαν να αποφύγουν ή να αναβάλουν την απέλασή τους.
3.2 Επιρροή Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας
Η Ελλάδα σε µεγάλο βαθµό έχει ενσωµατώσει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές νοµικές
αρχές για την µετανάστευση και το άσυλο. Οι πρόσφατοι µεταναστευτικοί νόµοι
ενσωµατώνουν τους ορισµούς και τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στις Κοινοτικές
Οδηγίες και συµµορφώνονται µε τις διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας.
Είναι ενδεικτικό πως ρυθµίσεις που αφορούν στην οικογενειακή επανένωση, επί
µακρόν διαµένοντες αλλοδαπούς, τυποποιηµένους τύπους βίζας κ.λ.π, έχουν ήδη
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συµπεριληφθεί σε πρόσφατους νόµους. Η διαδικασία αυτή είναι ευρέως και άµεσα
αποδεκτή από το Ελληνικό κράτος. Από αυτή την άποψη, η ευρωπαϊκή ισχύουσα και
µελλοντική νοµοθεσία έχει επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την Ελληνική
µεταναστευτική πολιτική. Θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι το ισχύον
Ελληνικό µεταναστευτικό νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε την αναγκαστική
επιστροφή συνάδει αρκετά µε την προτεινόµενη Κοινοτική Οδηγία για την
Επιστροφή [COM ( 2005) 391].
Ο ισχύων Νόµος περί Μετανάστευσης (Ν. 3386/2005) περιλαµβάνει µία σειρά
ρυθµίσεων που ενσωµατώνουν τις κοινοτικές οδηγίες στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ
εναρµονίζουν το τελευταίο µε το Κοινοτικό νοµικό πλαίσιο. Συνολικά, 32 από τα 98
άρθρα του νόµου αυτού έχουν σχεδιασθεί ώστε να ενσωµατώνουν πλήρως ή εν µέρει
διάφορες Κοινοτικές οδηγίες στην Ελληνική έννοµη τάξη. Πιο συγκεκριµένα, έχουν
ενσωµατωθεί οι ακόλουθες οδηγίες:
− Οδηγία του Συµβουλίου 2003/109/EC που αφορά τη θέση υπηκόων τρίτων
χωρών που είναι επί µακρόν διαµένοντες (Ν. 3386/2005, άρθρα 67-69, 91)
− Κοινοτική Οδηγία 2003/86/EC σχετικά µε το δικαίωµα της οικογενειακής
επανένωσης (Ν. 3386/2005, άρθρα 53-60)
− Κοινοτική Οδηγία 2004/38/EC σχετικά µε το δικαίωµα πολιτών της ΕΕ και
µελών της οικογένειάς τους να κινούνται και να διαµένουν ελεύθερα µέσα
στην επικράτεια των Κρατών Μελών (Ν. 3386/2005, άρθρα 8,9,61-64)
− Κοινοτική Οδηγία 2004/44/EC σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων
τρίτων χωρών για λόγους σπουδών, ανταλλαγής µαθητών, µη αµειβόµενης
πρακτικής κατάρτισης ή εθελοντικής εργασίας (Ν. 3386/2005, άρθρα 28-35)
− Κοινοτική Οδηγία 2004/81/EC σχετικά µε την άδεια διαµονής που εκδίδεται
για υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή υπήρξαν
αντικείµενα ενέργειας για τη διευκόλυνση παράνοµης µετανάστευσης, οι
οποίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές (Ν. 3386/2005, άρθρα 46-52)
− Παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, βασισµένο στο Άρθρο 49 της Συνθήκης της ΕΟΚ
και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, σχετικά µε το δικαίωµα
µετακίνησης εντός της Ένωσης εργαζοµένων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας
και διαµένουν νόµιµα σε άλλο Κράτος Μέλος (Ν. 3386/2005, άρθρο 18)
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− Επιπροσθέτως, θεσπίστηκαν συγκεκριµένες ρυθµίσεις για να διευκολυνθεί η
εφαρµογή της Οδηγίας 1030/2002 σχετικά µε την ενιαία µορφή των αδειών
διαµονής που εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ακόλουθη Κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της
επιστροφής µεταναστών:
α) Κοινοτική Οδηγία 2003/110/ EC της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την
υποβοήθηση σε περιπτώσεις διέλευσης µε σκοπό την αποµάκρυνση αεροπορικώς
β) Κοινοτική απόφαση 2004/573/ EC της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε
την οργάνωση κοινών πτήσεων για αποµακρύνσεις
γ) Οδηγία 2001/40/ EC σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σχετικά µε
την απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών σε συνδυασµό µε την Κοινοτική Απόφαση
2004/191/ EC που θέτει τα κριτήρια και τις πρακτικές ρυθµίσεις για την αποζηµίωση
των οικονοµικών διαφορών
Είναι προφανές ότι η τελευταία ρύθµιση σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση
αποφάσεων για την απέλαση αλλοδαπών έχει επηρεάσει την αντίστοιχη εθνική
πολιτική και πρακτική, ενώ η επιρροή των υπολοίπων είναι µάλλον περιορισµένη.
Από την άλλη πλευρά, η Ελληνική πολιτική για το άσυλο έχει υιοθετήσει ευρωπαϊκές
αλλά και διεθνείς αρχές, οι οποίες προσφέρουν ενισχυµένη ασφάλεια. Πιο
συγκεκριµένα, η αναγνώριση πολιτικών προσφύγων και η προστασία µέσω ασύλου
ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στην Ελληνική έννοµη τάξη µε το Ν∆ 3989/19.9.59
στις 20.9.1959 επικυρώνοντας έτσι τη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951.
Επίσης, το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κράτος το
1968 µε το ΑΝ 389/25.4.1968 της 4ης Ιουνίου 1968. Επιπλέον, η Ελλάδα δεσµεύεται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Συνθήκη του ∆ουβλίνου - Dublin I - και την Dublin II
που την αντικατέστησε.
Ο Ν.1975/1991 περιείχε τα άρθρα 24-25 σχετικά µε την αναγνώριση των πολιτικών
προσφύγων σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Γενεύης και το Πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης. Αµφότερα τα άρθρα αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1-2 του
Τροποποιητικού Νόµου 2452/30.12.1996 της 31ης ∆εκεµβρίου 1996. Το άρθρο 24
ορίζει: α) τον τύπο της διαδικασίας αναγνώρισης των προσφύγων (ταχεία, κανονική),
β) τον τύπο και περιεχόµενο του ταξιδιωτικού εγγράφου σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και
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13 της Dublin I, γ) το βαθµό της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε την
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σύµφωνα µε τα άρθρα 35-36 της
Συνθήκης της Γενεύης και δ) το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης των
αναγνωρισµένων προσφύγων. Το άρθρο 25 επαναπροσδιορίζει τη διαδικασία της
αναγνώρισης πολιτικών προσφύγων σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις της
Ελλάδας στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιορίζει ρητά την εφαρµογή του
άρθρου αυτού σε αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις για πολιτικό άσυλο
σύµφωνα µε το άρθρο 1Α§1-2 της Συνθήκης της Γενεύης όπως έχει συµπληρωθεί µε
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 1, του ισχύοντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος
61/1999 σχετικά µε την αναγνώριση προσφύγων, οποιοσδήποτε αλλοδαπός δύναται
να υποβάλει αίτηση για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας σύµφωνα µε την Συνθήκη
της Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, µε την είσοδό
του στην Ελληνική επικράτεια. Το ίδιο άρθρο ειδικότερα τονίζει ότι ο όρος «αιτών
άσυλο» δεν περιλαµβάνει µόνο το άτοµο που ζητά ρητά άσυλο στην Ελλάδα, αλλά
και οποιονδήποτε ο οποίος «ζητά µε οποιοδήποτε τρόπο να µην απελαθεί σε άλλη
χώρα λόγω φόβου διώξεων» βάσει οποιασδήποτε από τις πέντε αιτίες της Συνθήκης
της Γενεύης. Η ίδια ρύθµιση απαγορεύει την αποµάκρυνση του αιτούντος από την
Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο µέχρι την έκδοση της τελικής διοικητικής απόφασης
σχετικά µε την αίτησή του. Ο νέος Μεταναστευτικός Νόµος (Ν.3386/2005)
προβλέπει την προστασία από διοικητική απέλαση σε περιπτώσεις αναγνωρισµένων
προσφύγων ή αιτούντων άσυλο που υπόκεινται στα άρθρα 32 και 33 της Συνθήκης
της Γενεύης.
Γενικά, η κύρια Ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε την Μετανάστευση και το Άσυλο
είναι εναρµονισµένη µε τις προϋποθέσεις της αρχής της µη-επαναπροώθησης όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ή το
άρθρο 3 της Συνθήκης των Ηνωµένων Εθνών ενάντια στα Βασανιστήρια. Και οι δύο
συµβάσεις έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα (Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 53/1974 και
Ν.1782/1988 αντίστοιχα). Το άρθρο 24, παρ.4 του Ν. 1975/1991, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 8 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 61/99, εισήγαγαν την κατηγορία των ατόµων
που προστατεύονται «για ανθρωπιστικούς λόγους». Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25,
παρ.4 του Ν. 1975/1991, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης «σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
ειδικά για ανθρωπιστικούς λόγους, δύναται να εγκρίνει την προσωρινή διαµονή
αλλοδαπού του οποίου η αίτηση για χορήγηση ασύλου έχει απορριφθεί, µέχρι να
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είναι δυνατή η αναχώρησή του από την Ελλάδα». Στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδεται
µία ειδική ανανεώσιµη κάρτα παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία ισχύει
για ένα χρόνο και καλύπτει τον αλλοδαπό και τα µέλη της οικογένειάς του. Αυτό
συµβαίνει όταν είναι αντικειµενικά αδύνατον για τον αιτούντα άσυλο να
αποµακρυνθεί ή να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του λόγω ανωτέρας βίας (πχ
σοβαροί λόγοι υγείας σχετικοί µε τον κύριο αιτούντα ή µέλη της οικογένειάς του,
διεθνής αποκλεισµός εναντίον της χώρας του αλλοδαπού, εµφύλιος πόλεµος που
ακολουθείται από µαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων). Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το ποσοστό όσων αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς
λόγους, όσο και αν µειώνεται, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια παραµένει στο περίπου
50% του συνολικού αριθµού των αναγνωρισµένων προσφύγων.
Το άρθρο 25.6 του Ν.1975/1991 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2452/1996 εισήγαγε
µία άλλη ειδική κατηγορία αλλοδαπών που µπορούν να αναζητήσουν προστασία
στην Ελλάδα για λόγους ανωτέρας βίας. Οι άνθρωποι αυτοί µπορούν να γίνουν δεκτοί
προσωρινά στη χώρα. Η διάταξη αυτή στόχευε στην προστασία συγκεκριµένων
οµάδων, συνήθως θύµατα ένοπλων συγκρούσεων που ζητούν προστασία στην
Ελλάδα. Τα προστατευόµενα αυτά άτοµα δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση για να
αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες, παραµένουν όµως στη χώρα προσωρινά έως ότου η
ανωτέρα βία στη χώρα καταγωγής τους πάψει να υφίσταται.
Σε ανάλογο πνεύµα, και ο προηγούµενος (Ν.2910/2001) και ο ισχύων
Μεταναστευτικός Νόµος (Ν.3386/2005) προβλέπουν µία ενισχυµένη διεθνή
προστασία που θα συµπληρώνει τον τρέχοντα νόµο σχετικά µε το άσυλο. Παροµοίως
µε τους προηγούµενους ισχύσαντες νόµους από το 1991 και σε συµφωνία µε το
άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, οι δύο πιο
πρόσφατοι µεταναστευτικοί νόµοι προβλέπουν την έκδοση αδειών διαµονής για
λόγους ανθρωπιστικούς ή ανωτέρας βίας σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ξεκινήσει τη
διαδικασία της αναγνώρισής τους ως προσφύγων. Επιπροσθέτως, η εφαρµογή της
διοικητικής απέλασης αναστέλλεται για λόγους ανωτέρας βίας.
Αναφορικά µε τις Συµφωνίες Σένγκεν, η Ελλάδα έχει υπογράψει µια προκαταρκτική
συµφωνία από το 1992, όµως η απαραίτητη νοµοθεσία ολοκληρώθηκε το 1997. Στις
6 Ιουνίου 1997, η Ελληνική Βουλή επικύρωσε τις Συµφωνίες Σένγκεν. Η πλήρης
εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2000 (25/3/2000 για
τα εναέρια σύνορα). Σήµερα, οι Συµφωνίες Σένγκεν αποτελούν εγκεκριµένο νόµο του
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Ελληνικού Κράτους2. Από τις 8 ∆εκεµβρίου 1997, η αρχική φάση εφαρµογής των
Συµφωνιών Σένγκεν στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει. Από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά, πρώτον η Ελλάδα έχει συνδεθεί µε το Κεντρικό Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν (C.SIS), και δεύτερον, οι άδειες εισόδου στη χώρα διεκπεραιώνονται
σύµφωνα µε το σύστηµα Σένγκεν για βίζες.
Η εφαρµογή του σχετικού κεκτηµένου Σένγκεν στην Ελλάδα καθώς και η συνεργασία
σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε την πολιτική για τις βίζες θεωρούνται γενικά
ικανοποιητικές. Όσον αφορά στην πολιτική για την επιστροφή µεταναστών, το
κεκτηµένο Σένγκεν έχει σίγουρα επηρεάσει την Ελληνική µεταναστευτική πολιτική,
καθώς και την Ελληνική πολιτική για την επιστροφή ειδικότερα, µε τους ακόλουθους
τρόπους.
Πρώτον, µόλις ξεκίνησε η εφαρµογή των Συµφωνιών Σένγκεν, θεσπίστηκε νέα
Ελληνική νοµοθεσία, πρώτα ο Ν. 2910/2001 και πιο πρόσφατα ο Ν. 3386/2005, οι
οποίοι προβλέπουν αυστηρές ποινές και κυρώσεις για τους µεταφορείς παράνοµων
µεταναστών.
∆εύτερον, σε συµφωνία µε το κεκτηµένο Σένγκεν, η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει
την

υποχρέωση

οποιουδήποτε

αλλοδαπού

εγγεγραµµένου

στον

κατάλογο

ανεπιθύµητων προσώπων, που έχει εισέλθει στην Ελληνική επικράτεια, να την
εγκαταλείψει αµέσως, αλλιώς θα απελαθεί.
Τρίτον, ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωµα να εφεσιβάλει εναντίον της
απόφασης απέλασης µέσα σε πέντε ηµέρες από την ανακοίνωσή της. ∆ύναται επίσης
να εφεσιβάλει εναντίον απόφασης για την κράτησή του. Επιπλέον, έχει το δικαίωµα
να υποβάλει έφεση στην περίπτωση που έχει διαταχθεί η απέλασή του στα σύνορα. Η
έφεση αυτή δεν αναστέλλει την απέλασή του στα σύνορα, εάν όµως η απόφαση
σχετικά µε την έφεση είναι θετική, τότε του επιτρέπεται το δικαίωµα της
επανεισόδου. Επίσης, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των σταδίων, ο αλλοδαπός
πληροφορείται για την αντίστοιχη απόφαση, η οποία του παραδίδεται αιτιολογηµένη
και σε γλώσσα που εκείνος κατανοεί, ενώ διευκολύνεται η επικοινωνία του µε το
δικηγόρο του.
2

Η ενσωµάτωση του Κεκτηµένου Σένγκεν στην Ελληνική Νοµοθεσία έλαβε χώρα µε τους
ακόλουθους νόµους: α) Επικύρωση µε τον Νόµο 2068/1992 (ΦΕΚ 118/Α/9.7.1992) της Σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία Ατόµων αναφορικά µε την αυτόµατη επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων· β) Μεταγραφή στον Εθνικό Νόµο (Ν. 2514/27.6.1997/Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ΦΕΚ 140)· γ)Μεταγραφή στον Εθνικό Νόµο της Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά µε την
Προστασία ∆εδοµένων (Ν. 2742/1997, ΦΕΚ 50/Α)· δ) Εναρµόνιση της Νοµοθεσίας περί Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης µε τις ευρωπαϊκές αρχές (Ν. 2910/2001 και συνακόλουθες τροποποιήσεις).
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Φαίνεται πως η Συνθήκη του ∆ουβλίνου δεν έχει επηρεάσει την Ελληνική νοµοθεσία
και πολιτική σχετικά µε την επιστροφή των µεταναστών, καθώς η συνθήκη
ασχολείται µε το ποια χώρα θα έπρεπε να εξετάσει την αίτηση του αιτούντος άσυλο.
Τέλος, η Ελλάδα δεν µπορεί να προσφέρει την εµπειρία της αναφορικά µε κοινές
πτήσεις επιστροφής, καθώς δεν έχει συµµετάσχει σε τέτοιες.
Βάσει της παραπάνω ανάλυσης, θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι η Ελλάδα έχει
όντως προχωρήσει στην εναρµόνιση της νοµοθεσίας της µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες
και πρότυπα. Εποµένως, στο βαθµό αυτό η Ελληνική νοµοθεσία έχει επηρεασθεί από
την ευρωπαϊκή. Εντούτοις, η Ελλάδα όχι µόνο έχει επικυρώσει τις διεθνείς συµβάσεις
στις οποίες έχει προσχωρήσει, αλλά είχε ήδη προσαρµόσει και την εθνική νοµοθεσία
της σε αυτές πολύ πριν την διαµόρφωση της σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Έτσι,
δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει τις περισσότερες
αρχές που αναφέρονται στην πρόσφατα προταθείσα Κοινοτική οδηγία σχετικά µε
«κοινές αρχές και διαδικασίες στα Κράτη Μέλη για την επιστροφή παράνοµα
διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» [COM (2005) 391] η οποία βασίζεται στην
Πράσινη Βίβλο του 2002 [COM (2002) 175]. Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως
λεπτοµερέστερα, η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει ήδη µία διαδικασία επιστροφής σε
δύο βήµατα (απόφαση επιστροφής και διαταγή αποµάκρυνσης), διασφαλίζοντας µια
ανθρώπινη επιστροφή µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της
αξιοπρέπειας των µεταναστών που επιστρέφουν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Συνθήκη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Προβλέπει επίσης την αναβολή της
εκτέλεσης της διαταγής αποµάκρυνσης σε ειδικές περιστάσεις, καθώς και την
απαγόρευση επανεισόδου βάσει του Κεντρικού Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν.
Τέλος, το δικαίωµα των υπηκόων τρίτων χωρών να ασκήσουν έφεση εναντίον
απόφασης κράτησης διαφυλάσσεται µαζί µε την υποχρέωση του κράτους να τους
πληροφορήσει σχετικά µε την απόφαση αυτή σε γλώσσα που κατανοούν.
Μολονότι η διεύρυνση της ΕΕ δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τη γενικότερη πολιτική
για την επιστροφή, είναι βέβαιο πως το πεδίο της εθελουσίας επιστροφής έχει έκτοτε
διευρυνθεί. Μετά τη διεύρυνση, πολίτες των νέων κρατών µελών, ειδικά Πολωνοί οι
οποίοι αποτελούν µία από τις παλαιότερες κοινότητες µεταναστών στην Ελλάδα και
ήταν κάποτε παράνοµοι, µπορούν τώρα να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους
χωρίς καµία διοικητική ή νοµική συνέπεια.
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4. ∆ράσεις Επιστροφής
4.1 Γενική Επισκόπηση
Η Ελλάδα, ως χώρα η οποία πρόσφατα µεταβλήθηκε σε χώρα προορισµού
µεταναστών, έχει να επιδείξει µικρή εµπειρία σε δράσεις επιστροφής. Καίτοι πολλοί
µετανάστες φαίνεται ότι ρυθµίζουν µόνοι τους την επιστροφή στις πατρίδες τους, οι
κρατικές δράσεις για επιστροφή εστιάζουν κυρίως στην αναγκαστική επιστροφή, ενώ
τα προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής, αν και αυξανόµενα, δεν έχουν ακόµη
αναπτυχθεί αρκετά. Πρόσφατες διµερείς συµφωνίες µε αρκετές χώρες ρυθµίζουν και
διευκολύνουν την επιστροφή των µεταναστών, κυρίως την αναγκαστική. Ως
αποτέλεσµα, η κύρια αρχή που ασχολείται µε τις πράξεις αναγκαστικής επιστροφής,
σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, είναι το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ενώ άλλα
Υπουργεία (κυρίως τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών), καθώς και ο ∆ΟΜ
και µη κυβερνητικές οργανώσεις εστιάζουν τις δράσεις τους σε προγράµµατα
εθελουσίας επιστροφής. Ωστόσο, τα πράγµατα αλλάζουν προς την κατεύθυνση της
θέσπισης προγραµµάτων εθελουσίας επιστροφής, καθώς και τον εξευρωπαϊσµό της
αναγκαστικής επιστροφής των µεταναστών, γεγονός που σηµαίνει την ανάµειξη
περισσότερων φορέων στην επιστροφή των µεταναστών, όπως δικαστικών αρχών, µη
κυβερνητικών οργανώσεων, του ∆ΟΜ, αρχών των χωρών επιστροφής κλπ.
Σε αυτά τα πλαίσια δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκτίµηση ή
αξιολόγηση της πολιτικής της επιστροφής µεταναστών. Λόγω της αξιόλογης έκτασης
των δράσεων αναγκαστικής επιστροφής, θα µπορούσε να έχει γίνει και µία εκτίµησή
τους. Εντούτοις, µια τέτοια προσπάθεια θα έπασχε από την έλλειψη στοιχείων
ειδικότερα ως προς την βιωσιµότητα της αναγκαστικής επιστροφής.
Στον Πίνακα 4.1, παρουσιάζονται οι δαπάνες για τις απελάσεις κατά τα έτη 20002005. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν µόνο στο µεταφορικό κόστος των απελάσεων,
ενώ άλλα έξοδα όπως διοικητικά, δικαστικά και κράτησης δεν περιλαµβάνονται.
Είναι προφανές ότι οι δαπάνες απελάσεων διαχρονικά είναι άµεσα συσχετισµένες µε
τον αριθµό των απελαθέντων αλλοδαπών (όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2).
Έτσι, οι (ταξιδιωτικές) δαπάνες απελάσεων ξεκινώντας από 1,3 εκατοµµύρια το 2000
µειώνονται σε 0,92 το 2001, και παραπέρα σε 0,46 εκατοµµύρια το 2002 και 0,45 το
2003. Αυξάνονται, όµως και πάλι το 2004 σε 0,71 εκατοµµύρια και το 2005 σε 0,78
εκατοµµύρια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αποµάκρυνση αλλοδαπών που προέρχονται
από χώρες µακρινές για την Ελλάδα, είναι πιο δαπανηρή.
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4.2 Εθελουσία Επιστροφή
Η παραδοσιακή ιδέα για την µετανάστευση είναι ότι οι µετανάστες αφήνουν την
πατρίδα τους και πηγαίνουν να εγκατασταθούν σε µια άλλη πιο αναπτυγµένη χώρα
για µια καλύτερη ζωή. Όµως, στην πράξη, πολλοί µετανάστες πηγαίνουν στο
εξωτερικό για µερικά χρόνια για να κερδίσουν ένα κάποιο χρηµατικό ποσό, το οποίο
σκοπεύουν να επενδύσουν στις χώρες καταγωγής τους. Έτσι, για πολλούς υπηκόους
τρίτων χωρών η µετανάστευση θεωρείται µια προσωρινή και βραχυπρόθεσµη
επιλογή. Αυτή η θεώρηση της µετανάστευσης φαίνεται πιο σχετική µε τους
ανθρώπους που προέρχονται από γειτονικές χώρες, όπως στην περίπτωση των
Αλβανών (και Βούλγαρων) στην Ελλάδα από το 1990 και µετά. Πολλοί από αυτούς
µετανάστευσαν µόνοι, αφήνοντας την οικογένειά τους στην πατρίδα και µε σκοπό να
επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους µε τις οικονοµίες τους ώστε να ξεκινήσουν
τη δική τους επιχείρηση. Μολονότι οι ακριβείς αριθµοί των ροών αυτών δεν είναι
γνωστοί, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να υποθέσουµε ότι πολλοί µετανάστες έχουν
ενεργήσει τοιουτοτρόπως.
Σε αυτό το πλαίσιο, µία µελέτη που εστιάζει στα κίνητρα της µετανάστευσης από την
Αλβανία στην Ελλάδα, η οποία εκπονήθηκε από τους Labrianidis and Kazazi, θεωρεί
πως η µετανάστευση από την Αλβανία είναι λύση σε ένα άµεσο πρόβληµα και όχι
µακροπρόθεσµη απόφαση ζωής. Οι συγγραφείς τονίζουν επίσης το γεγονός ότι η
απόφαση της µετανάστευσης ανατρέπεται ανά πάσα στιγµή, καθώς πολλοί
πηγαινοέρχονται, παραµένοντας µόνο για µικρά διαστήµατα στο εξωτερικό,
επιστρέφοντας ξανά όταν θεωρούν απαραίτητο να κερδίσουν κάποια επιπλέον
χρήµατα. Προκύπτει ότι οι Αλβανοί µετανάστες στην πλειονότητά τους σκοπεύουν
να µείνουν στο εξωτερικό µόνο όσο χρειάζεται για να αποκατασταθούν στην Αλβανία
ή να βρουν δουλειά εκεί.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εθελουσία επιστροφή από την Ελλάδα στην Αλβανία
είναι προφανώς αναµενόµενη και σηµαντική. Είναι τεκµηριωµένο ότι µεγάλο
ποσοστό των µεταναστών που επιστρέφουν στην Αλβανία τα πρόσφατα έτη
προέρχεται από την Ελλάδα. Η γενικότερη επίδραση της επιστροφής των µεταναστών
στην Αλβανία εκδηλώνεται µε τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλους τοµείς, οι
οποίες συνήθως αναλαµβάνονται από εκείνους που είχαν µεταναστεύσει στο
εξωτερικό. Επίσης, όσοι εργάζονται σε τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και
στον ασφαλιστικό τοµέα έχουν σε πολλές περιπτώσεις σπουδάσει στο εξωτερικό. Η
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προτεραιότητά τους είναι να αναπτύξουν την καριέρα τους στη χώρα τους. Αυτό
ισχύει και στις περιπτώσεις πρώην µεταναστών που δηµιούργησαν επιχειρήσεις στο
πρότυπο εκείνων στις οποίες εργάστηκαν στο εξωτερικό (Labrianidis and Kazazi,
2006:61).
Οι µετανάστες στην Ελλάδα, κυρίως οι Αλβανοί, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας
και των διάτρητων χερσαίων συνόρων, κινούνται συνεχώς ανάµεσα στις χώρες
καταγωγής τους και την Ελλάδα. Έτσι, όπως έχει επισηµανθεί, στις περιπτώσεις που
οι άνθρωποι µεταναστεύουν σε γειτονικές οικονοµίες, ο χρονικός ορίζοντας της
παραµονής τους τείνει να είναι βραχύτερος από το προβλεπόµενο διάστηµα της
παραµονής τους στο εξωτερικό (Labrianidis and Kazazi, 2006:59)
Υπάρχει σοβαρή έλλειψη νοµοθετικών ρυθµίσεων για την ενθάρρυνση της
εθελουσίας επιστροφής µεταναστών από την Ελλάδα. Η µόνη σχετική εξαίρεση είναι
η µη- επιβολή κυρώσεων (σύλληψη και εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων),
εκτός από χρηµατικό πρόστιµο, σε περιπτώσεις που ένας παράνοµος µετανάστης
παρουσιάζεται οικιοθελώς για την έξοδό του από τη χώρα σε συνοριακή διάβαση.
Στην περίπτωση αυτή η εξόφληση του προστίµου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
νόµιµη έξοδο από τη χώρα. Ωστόσο, ως ένα αυστηρά εθνικό διοικητικό µέτρο, η
εξόφληση του προστίµου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε επανείσοδο
στη χώρα, ενώ µπορεί να αποφευχθεί εάν ο αλλοδαπός εισέλθει µέσω άλλης χώρας
του Σένγκεν. Παρά την πρόβλεψη αυτή, δεν υπάρχουν ακόµη αρκετά στοιχεία
σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων, νόµιµων ή µη µεταναστών, που επιστρέφουν
οικιοθελώς στις χώρες καταγωγής τους.
Μία άλλη οµάδα µεταναστών που επιστρέφουν οικιοθελώς είναι οι διαµένοντες
υπήκοοι τρίτων χωρών που, αντί να αναγκασθούν να φύγουν, πείθονται, ή τους
προσφέρονται κίνητρα, ή αποφασίζουν να φύγουν από µόνοι τους. Η κατηγορία αυτή
περιλαµβάνει περιπτώσεις αιτούντων άσυλο µε αιτήσεις είτε στη διαδικασία εξέτασης
ή απορριφθείσες, οι οποίοι ωστόσο παραιτούνται από τη συνέχιση της διαδικασίας
αναγνώρισης ασύλου.
Στην Ελλάδα, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις µεταναστών που επιστρέφουν οι οποίοι
είτε έχουν κάνει αίτηση για άσυλο που έχει απορριφθεί, ή είναι παράνοµοι
µετανάστες. Στους αλλοδαπούς που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, µετά τη
συµπλήρωση της διαδικασίας της αίτησης για χορήγηση ασύλου και την τελική
απόρριψη της αναγνώρισής τους ως προσφύγων, δίνεται κάποιος χρόνος για να
εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης,
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που έχει την ευθύνη των θεµάτων ασύλου, στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί
δεν φεύγουν αλλά παραµένουν στην Ελλάδα, και τελικά γίνονται παράνοµοι
µετανάστες. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η όλη διαδικασία του ασύλου
χρησιµοποιείται συχνά από πολλούς αλλοδαπούς στην προσπάθειά τους να κερδίσουν
λίγο χρόνο και κάποια οφέλη ως αιτούντες άσυλο πριν καταστούν παράνοµοι.
Ωστόσο, όταν συλληφθούν µετά την απόρριψη της αίτησής τους για άσυλο και
υπερβούν την προθεσµία για την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, υπόκεινται στην
τυπική διαδικασία απέλασης και τους δίνεται κάποιος χρόνος, συνήθως όχι
περισσότερο από τριάντα ηµέρες, για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σε παράνοµους
µετανάστες εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση διοικητικής απέλασης χωρίς
κράτηση, δίνεται επίσης προθεσµία τριάντα συνήθως ηµερών για να αναχωρήσουν
αυτοβούλως.
Συνεπώς, αυτές οι οµάδες αλλοδαπών καλούνται κατά κάποιο έµµεσο τρόπο να
προβούν σε εθελουσία επιστροφή, αλλιώς θα αντιµετωπίσουν τη διαταγή της
υποχρεωτικής απέλαση καθώς δεν έχουν πλέον το δικαίωµα να παραµείνουν στη
χώρα. Αυτό το είδος της επιστροφής, που συνήθως αποκαλείται «Εθελουσία
Επιστροφή µε Υπόδειξη», λαµβάνει χώρα πριν την έναρξη της «διαδικασίας
εξαναγκασµού». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι κατηγορίες αυτές θα µπορούσαν να
επωφεληθούν από την προσφορά που τους γίνεται για εθελουσία επιστροφή, όµως η
περίπτωση αυτή δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν «ελεύθερη επιλογή», αλλά ως
µονόδροµος, δεδοµένης της «εναλλακτικής επιλογής».
Τα οργανωµένα προγράµµατα που στοχεύουν σε αυτές τις οµάδες είναι ελάχιστα και
δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η
Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις προτεραιότητες της πολιτικής για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών [Βρυξέλες,
19.7.2006 SEC (2006)1010], Πίνακας 2, δείχνει ότι δεν υπάρχει εθελουσία επιστροφή
µεταναστών, σύµφωνα µε τον ορισµό της ΕΕ, που να προέρχεται από την Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά, όπως περιγράφεται παρακάτω, υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα
προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής τα οποία εφαρµόζονται κυρίως από το ∆ΟΜ.
Τα προγράµµατα αυτά δεν απευθύνονται σε Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν και τη συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών στην Ελλάδα.
Η επίδοση των παλιννοστούντων στην αγορά εργασίας µετά την επιστροφή τους στην
Αλβανία µπορεί να εκληφθεί ως δείκτης βιωσιµότητας. Αυτό που θα µπορούσε να
τονιστεί, είναι το γεγονός ότι γενικά η εργασία στο εξωτερικό δεν παρέχει µόνο τη
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χρηµατοδότηση, αλλά και την εµπειρία και την ευκαιρία να φέρει κανείς πίσω στην
πατρίδα του τις ειδικότητες που απέκτησε στο εξωτερικό. Έτσι, Αλβανοί
παλιννοστούντες από την Ελλάδα ασχολούνται περισσότερο µε επιχειρήσεις
ξενοδοχειακές, εστίασης, κατασκευών ή αγροτικές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που
δείχνουν ότι ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών διοχετεύουν τα χρήµατα που
κέρδισαν στο εξωτερικό έτσι ώστε να κερδίσουν τα προς το ζην στην Αλβανία. Τα
χρήµατα αυτά συνήθως χρησιµοποιούνται για το στήσιµο µικρών επιχειρήσεων ή την
αγορά του απαραίτητου εξοπλισµού για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της
αποδοτικότητας των ήδη υπαρχουσών δραστηριοτήτων. Η κλίµακα της επενδυτικής
συνδροµής είναι µάλλον περιορισµένη, ενώ δεν υπάρχουν επενδύσεις µεγάλης
κλίµακας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές δεν αρκούν από µόνες τους για µια
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, εάν δεν εδραιωθεί µια κοινή αγορά µε τις γειτονικές
χώρες, καθώς η Αλβανία είναι πολύ µικρή για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των
επενδυτών.
4.2.1 Εκστρατείες Ενηµέρωσης
Ο ∆ΟΜ στην Αθήνα απευθύνεται µε τα προγράµµατά του για την επιστροφή σε
µεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες µέσω αφισών που αναρτώνται στα
σηµεία όπου συχνάζουν, ενώ επίσης τα ανακοινώνει και τα διαδίδει µέσω της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενδιαφεροµένων µη κυβερνητικών
οργανώσεων, και µεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων. Οι αφίσες τυπώνονται
σε 13 γλώσσες συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής. Η πλειοψηφία των
προγραµµάτων αυτών απευθύνεται σε νόµιµους αλλοδαπούς.
4.2.2 Κίνητρα για Εθελουσία Επιστροφή
Όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω, το Ελληνικό Κράτος δεν έχει αναπτύξει ακόµη
κάποιο συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο για να ενθαρρύνει την επιστροφή των
µεταναστών στην χώρα προέλευσής τους. Τα προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής
στην Ελλάδα είναι έργο κυρίως του ∆ΟΜ. Όπως είναι γνωστό, ο ∆ΟΜ εφαρµόζει
προγράµµατα Υποβοηθούµενης Εθελουσίας Επιστροφής (ΥΕΕ) σε πολλές χώρες. Τα
προγράµµατα ΥΕΕ του ∆ΟΜ στην Αθήνα περιλαµβάνουν συµβουλευτική και
πληροφόρηση προ της αναχώρησης σχετικά µε προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης, τις δυνατότητας επανενσωµάτωσης και άλλες διευκολύνσεις που
παρέχονται στους επιστρέφοντες στην χώρα καταγωγής τους. Τα προγράµµατα αυτά
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προσφέρουν µια σειρά µαθηµάτων προσαρµογής στους υποψήφιους παλιννοστούντες
σχετικά µε την παρούσα κατάσταση στη χώρα τους, τα έξοδα του ταξιδιού τους,
καθώς και την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή µε τα γραφεία του ∆ΟΜ στην πατρίδα
τους και να εγγραφούν στα τοπικά προγράµµατα ενσωµάτωσης, πχ. στο πρόγραµµα
RANA στο Αφγανιστάν, τα Προγράµµατα Επανενσωµάτωσης/Προστασίας για
επαναπατρισθέντα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, στις χώρες καταγωγής τους.
Έτσι, προκύπτει ότι παρά την έλλειψη νοµοθεσίας για την επιστροφή µεταναστών, το
Ελληνικό Κράτος έχει µέχρι στιγµής χρηµατοδοτήσει ή συγχρηµατοδοτήσει ένα
περιορισµένο αριθµό προγραµµάτων που εξυπηρετούν ένα µάλλον µικρό αριθµό
ανθρώπων που προτίθενται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.
Ο ∆ΟΜ δεν αναµειγνύεται ποτέ και µε κανένα τρόπο στην αναγκαστική
µετανάστευση ή αναγκαστική επιστροφή. Προάγει, ωστόσο, την εθελουσία
επιστροφή και µπορεί να προσφέρει υποστήριξη, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε
ανθρώπους που έχουν επιστρέψει αναγκαστικά.
Οι παρακάτω αλλοδαποί έχουν βοηθηθεί στον επαναπατρισµό τους µέσω των
προγραµµάτων ΥΕΕ του ∆ΟΜ Αθήνας:
α) Πρόγραµµα που απευθυνόταν µόνο σε Αφγανούς υπηκόους, µε χρηµατοδότηση
της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ), µέσω του οποίου
επαναπατρίστηκαν 27 Αφγανοί κατά το έτος 2006.
β) γενικό πρόγραµµα επιστροφής, µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας, µέσω
του οποίου επαναπατρίστηκαν 13 άτοµα (7 Αφγανοί, 3 Ιρανοί, 2 ∆οµινικανοί και 1
Ουκρανός) κατά την περίοδο 2003-2005.
γ) πρόγραµµα που απευθύνεται σε µετανάστες οποιασδήποτε εθνικότητας, που είχαν
κάνει αίτηση για άσυλο ή περίµεναν την έκβασή της, εφαρµόζεται αυτή την περίοδο
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες, συγχρηµατοδοτείται από
το Υπουργείο Υγείας και µέσω του οποίου είχαν επαναπατρισθεί 2 Ιρακινοί µέχρι τον
Απρίλιο του 2006. Το πρόγραµµα αυτό την περίοδο σύνταξης της παρούσης µελέτης
(Σεπτέµβριος 2006) παραµένει ενεργό.
δ) Υλοποίηση της 2ης φάσης του προγράµµατος EQUAL µέσω του οποίου έχουν
επαναπατρισθεί 10 Αφγανοί, όπως προέβλεπε το πρόγραµµα.
ε) Προγράµµατα επαναπατρισµού για θύµατα εµπορίας ανθρώπων, που εφαρµόζονται
από το ∆ΟΜ της Αθήνας, σε χρηµατοδότηση α) του Υπουργείου Υγείας: έχουν
βοηθηθεί 12 άτοµα κατά τα έτη 2003-2004 και β) της Υ∆ΑΣ του Υπουργείου
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Εξωτερικών: έχει υποστηριχθεί η επιστροφή 33 ατόµων στις χώρες καταγωγής τους
από το 2005 έως σήµερα. Το πρόγραµµα αυτό είναι ακόµη ενεργό.
Τα προγράµµατα εφαρµόζονται από το ∆ΟΜ και χρηµατοδοτούνται από
συγκεκριµένα υπουργεία ή οργανισµούς της ΕΕ. Στα πλαίσια αυτά, ιδρύθηκε το 1999
ένα τµήµα στο Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελληνική Υπηρεσία ∆ιεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ), µε σκοπό την επίβλεψη, το συντονισµό, τον
έλεγχο και την προώθηση επειγουσών ανθρωπιστικών δράσεων, καθώς και τη
βοήθεια

για

την

αναδιοργάνωση

και

αποκατάσταση

των

υποδοµών

σε

αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτές εφαρµόζονται από υπουργεία, πανεπιστήµια, µη
κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους παράγοντες µέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ και της
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC).
Όπως

έχει

επανειληµµένα

αναφερθεί,

τα

προγράµµατα

επιστροφής

που

πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα µάλλον µικρό ποσοστό της
πραγµατικής επιστροφής µεταναστών. Μέχρις ενός ορισµένου σηµείου, το γεγονός
αυτό αντικατοπτρίζει την έλλειψη µιας ισορροπηµένης και σφαιρικής πολιτικής για
την µετανάστευση. Είναι δύσκολο να εντοπίσουµε ευρέως γνωστά προγράµµατα
εθελουσίας επιστροφής, τα οποία να απευθύνονται σε µεγάλες οµάδες µεταναστών.
Από την άποψη αυτή, µε την εξαίρεση των προγραµµάτων του ∆ΟΜ, η συνήθης
αρωγή που προσφέρεται από τα προγράµµατα επιστροφής, όπως επαγγελµατική
κατάρτιση, επενδυτική στήριξη στους επαναπατρισθέντες, βοήθεια και στήριξη στην
οικογένεια

στην

ανεύρεση

εργασίας,

παραµένει

άγνωστη

στην

Ελληνική

µεταναστευτική πολιτική. Στο ίδιο πνεύµα, δεν υπάρχει νοµική πρόβλεψη που να
αφορά στη λεγόµενη κυκλική µετανάστευση, µε την έννοια ότι οι εργαζόµενοι θα
µπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να µεταναστεύσουν στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη
διάρκεια της σύµβασης εργασίας τους. Μέχρις ενός σηµείου, η έλλειψη τέτοιων
προγραµµάτων

είναι

αναπόφευκτη

λόγω

του

πρόσφατου

φαινοµένου

της

µετανάστευσης προς την Ελλάδα από τη µία πλευρά, ενώ από την άλλη λόγω της
εκτεταµένης παράνοµης µετανάστευσης. Παρ’ όλα αυτά, το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο περιλαµβάνει διµερείς συµφωνίες ανάµεσα στην Ελλάδα και γειτονικές
χώρες που ρυθµίζουν την εποχική µετανάστευση και µέσω των οποίων οι µετανάστες
µπορούν να εισέλθουν νόµιµα προκειµένου να εργασθούν στη χώρα για µια περίοδο
έως και έξι µήνες. Η διάταξη αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως µία εναλλακτική λύση
στην παράνοµη µετανάστευση.
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4.3 Αναγκαστική Επιστροφή
Η αναγκαστική επιστροφή ξεκινά µε την έκδοση της απόφασης αποµάκρυνσης. Η
απόφαση αυτή, όπως έχει προαναφερθεί, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι
µια διοικητική πράξη και εκδίδεται από τον οικείο Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, ενώ στις
υπόλοιπες περιπτώσεις διατάσσεται από τα δικαστήρια για λόγους παραβίασης του
Ποινικού Κώδικα. Από τη στιγµή που θα εκδοθεί η απόφαση αποµάκρυνσης, η αρχή
που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεσή της είναι η Αστυνοµία (Υπουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης). Άλλη αρχή που ασχολείται µε το θέµα είναι το Πρωτοδικείο στην περίπτωση
της έφεσης εναντίον της απόφασης αποµάκρυνσης. Κανένας άλλος κρατικός
οργανισµός δεν εµπλέκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της επιστροφής.
Κάποιες µη κυβερνητικές οργανώσεις ίσως παρέχουν νοµικές συµβουλές και ασκούν
πολιτική πίεση σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αποµάκρυνσης µεταναστών που
ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.
Αν και η αναγκαστική επιστροφή χρησιµοποιείται πολύ στην Ελλάδα, στην πράξη
αντιµετωπίζει µια σειρά προβληµάτων. Ένα µέρος των προβληµάτων αυτών πηγάζει
από τη συγκεκριµένη γεωπολιτική θέση της χώρας, η οποία καθιστά την επιστροφή
των µεταναστών αναποτελεσµατική µε την έννοια ότι πολλοί επιστρέψαντες µπορούν
εύκολα να ξαναµπούν στη χώρα παράνοµα, ενώ ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό
αναγκαστικών επιστροφών λαµβάνει χώρα στα σύνορα. Θα µπορούσε κανείς να
αναφερθεί στα ορεινά και µακρά χερσαία σύνορα, καθώς και στην πληθώρα των
µικρών νησιών κατά µήκος της απέραντης ακτογραµµής των συνόρων µε την
Τουρκία, τα οποία είναι δύσκολο να ελεγχθούν.
Με το ίδιο σκεπτικό, θα µπορούσε να προσθέσει κάποιος τη ρευστή γεωπολιτική
κατάσταση και τα συνεχιζόµενα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα στις γειτονικές
χώρες, τα οποία πιέζουν ακόµη περισσότερο για µετανάστευση προς την Ελλάδα.
Επιπλέον, ο αυξανόµενος αριθµός των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται
από τη χώρα, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι για
παράνοµους µετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία στην
πορεία τους προς τη ∆υτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθιστούν τον έλεγχο
της παράνοµης µετανάστευσης πρόκληση για τις αρχές.
Η Ελλάδα δεν έχει επαρκή υποδοµή και εµπειρία για να εφαρµόσει την αναγκαστική
επιστροφή µεταναστών σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ. Παρά την
πρόσφατη κατασκευή και λειτουργία νέων κέντρων κράτησης, δεν έχει αναπτυχθεί
ακόµη ένα επαρκές δίκτυο τέτοιων κέντρων. Λόγω της έλλειψης επαρκών
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εγκαταστάσεων κράτησης, η συνήθης πρακτική συνεπάγεται τη συµφόρηση των
τοπικών αστυνοµικών τµηµάτων µε τεράστιους αριθµούς συλληφθέντων µεταναστών
µέχρι την απέλασή τους. Επιπλέον, το γεγονός αυτό συχνά οδηγεί τους αστυνοµικούς
να αποφεύγουν σκόπιµα τη σύλληψη παράνοµων µεταναστών που προέρχονται από
χώρες στις οποίες είναι δύσκολη η απέλαση (Ασία, Αφρική). Εξάλλου, οι Έλληνες
αστυνοµικοί που έχουν την ευθύνη της αναγκαστικής επιστροφής των µεταναστών
δεν έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης σχετικά µε τα πολύπλοκα και
µεταβαλλόµενα καθήκοντά τους.
Πέρα από αυτά τα προβλήµατα, η Ελλάδα αντιµετωπίζει και µια σειρά δυσκολίες µε
µετανάστες που πρόκειται να επιστρέψουν, οι οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν µε
τις αρχές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην εξακρίβωση
της εθνικότητας και της πραγµατικής τους ταυτότητας, γεγονός το οποίο έχει ως
αποτέλεσµα χρονοβόρες διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών
εγγράφων. Υπάρχουν επίσης δυσκολίες στο να πεισθούν κάποιες κυβερνήσεις των
επιστρεφόντων να δεχθούν ξανά τους υπηκόους τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα
προβλήµατα αυτά, θα µπορούσε κανείς να πει ότι το αποτέλεσµα είναι η εκπνοή της
τρίµηνης περιόδου κράτησης χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση αποµάκρυνσης. Έτσι,
οι κρατούµενοι απελευθερώνονται µέχρι την επόµενη σύλληψή τους, η οποία θα έχει
τη ίδια έκβαση και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Κατ’ αυτήν την έννοια, στην
πλειονότητά τους εκείνοι οι οποίοι διατάσσονται να φύγουν τελικά δεν το κάνουν.
Όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, η διάρκεια της απόφασης απέλασης είναι το ανώτερο
τρεις µήνες από την έκδοσή της. Όταν κατατεθεί έφεση, τότε η περίοδος της έφεσης
αφαιρείται από τον υπολογισµό της διάρκειας απέλασης (µέχρι την έκδοση της
απόφασης για την έφεση). Αξίζει να σηµειωθεί ότι εάν η απόφαση απέλασης δεν
εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο µέσα σε τρεις µήνες, δίνεται στον αλλοδαπό
προθεσµία για να εγκαταλείψει τη χώρα αυτοβούλως. Εάν δεν την ακολουθήσει, την
επόµενη φορά που θα συλληφθεί θα ξεκινήσει µία νέα διαδικασία απέλασης από την
αρχή.
4.3.1 ∆ιαδικασίες αναγκαστικής επιστροφής: τερµατισµός παράνοµης διαµονής
και διαταγή αποµάκρυνσης
Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.1, υπάρχουν δύο είδη αναγκαστικής
επιστροφής µεταναστών, η διοικητική και η δικαστική απέλαση, µε την τελευταία να
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διατάσσεται από δικαστήρια σε ποινικές υποθέσεις στις οποίες είναι αναµεµειγµένοι
αλλοδαποί.
Σύµφωνα µε τον πιο πρόσφατο Νόµο 3386/2005, υπάρχει µια τυπική διαδικασία που
αφορά στην διοικητική απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στάδια.
Όταν η σύλληψη του υπηκόου τρίτης χώρας για παράνοµη είσοδο ή διαµονή στην
Ελληνική επικράτεια γίνει από την Αστυνοµία ή την Ακτοφυλακή, συντάσσεται και
υποβάλλεται µία σχετική αναφορά. Ο τοπικός εισαγγελέας, αφού πληροφορηθεί
αµέσως το γεγονός, µπορεί να απόσχει από τη δίωξη για να γίνει η έναρξη της
διαδικασίας της διοικητικής απέλασης. Στην πράξη, ο εισαγγελέας όντως απέχει, µε
την εξαίρεση των υποθέσεων οι οποίες εκτός της παράνοµης εισόδου ή διαµονής
αφορούν και άλλες αξιόποινες πράξεις.
Κατόπιν, εάν ο αλλοδαπός είναι ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη, ο
οικείος αστυνοµικός διευθυντής διατάσσει την κράτησή του για τρεις ηµέρες, κατά τη
διάρκεια των οποίων πρέπει να εκδοθεί η απόφαση απέλασης. Η κράτηση αυτή κατά
κανόνα λαµβάνει χώρα στα τοπικά αστυνοµικά τµήµατα. Αλλιώς, ο αλλοδαπός
αφήνεται ελεύθερος και µε µια διοικητική πράξη του δίνεται µία προθεσµία τριάντα
ηµερών για να αναχωρήσει. Εάν διαταχθεί η κράτησή του, ο αλλοδαπός πρέπει να
ενηµερωθεί αµέσως, σε γλώσσα που κατανοεί, για τους λόγους κράτησής του, ενώ
του δίνεται µια προθεσµία 48 ωρών για να προσφύγει κατά της απόφασης απέλασης.
Στην πράξη, η διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής γίνεται µέσω διερµηνέων που
προσλαµβάνονται από την αστυνοµία για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, ο αλλοδαπός
µπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις για την κράτηση ενώπιον του τοπικού
Πρωτοδικείου. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του δικαστηρίου αυτού διαφωνεί µε
την κράτησή του, αφήνεται ελεύθερος και του δίνεται µία προθεσµία για αναχώρηση,
η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες.
Το ακόλουθο στάδιο έχει να κάνει µε την απόφαση απέλασης, η οποία εκδίδεται από
τον περιφερειακό αστυνοµικό διευθυντή, ο οποίος οφείλει να λάβει υπόψη την
προσφυγή του αλλοδαπού. Εάν πειστεί ότι ο αλλοδαπός δεν είναι ύποπτος διαφυγής ή
επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια υγεία, εκδίδει µια απόφαση απέλασης
χωρίς κράτηση και ο αλλοδαπός παίρνει µία προθεσµία τριάντα ηµερών για να
αναχωρήσει. ∆ιαφορετικά, µαζί µε την απόφαση για διοικητική απέλαση, εκδίδεται
και µία διαταγή κράτησης. Στην τελευταία περίπτωση, η κράτηση συνεχίζεται µέχρι
την απέλαση, δεν µπορεί όµως σε καµία περίπτωση να διαρκέσει περισσότερο από
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τρεις µήνες. Μέσα σε πέντε ηµέρες από την ανακοίνωση της απόφασης απέλασης, ο
αλλοδαπός έχει το δικαίωµα να υποβάλει έφεση εναντίον της απόφασης ενώπιον του
περιφερειακού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, ο οποίος αποφασίζει ανάλογα. Μία τέτοια
έφεση έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή από την απέλαση και όχι την κράτηση (όταν
έχει διαταχθεί κράτηση). Η απόφαση σχετικά µε την έφεση πρέπει να εκδοθεί µέσα
σε τρεις (εργάσιµες ) ηµέρες.
∆εν είναι γνωστό εάν οι αλλοδαποί που αφήνονται ελεύθεροι για να αναχωρήσουν µε
δικά τους µέσα, µέσα σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, όντως φεύγουν εµπρόθεσµα ή
µένουν παράνοµα στην Ελλάδα µετά τη λήξη της προθεσµίας. Ωστόσο, είναι διάχυτη
η εκτίµηση ότι στην πλειοψηφία τους παραµένουν στη χώρα παράνοµα.
Η απόφαση απέλασης έχει ως αποτέλεσµα την εγγραφή του απελαθέντος αλλοδαπού
στον κατάλογο των ανεπιθύµητων αλλοδαπών (απαγόρευση επανεισόδου).
Στην ειδική περίπτωση που ένας υπήκοος τρίτης χώρας εισέλθει στο Ελληνικό
έδαφος ή εξέλθει από αυτό χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, ο εισαγγελέας
Πληµµελειοδικών, µετά την έγκριση του εισαγγελέα Εφετών, στον οποίο αναφέρει
σχετικώς χωρίς καθυστέρηση, µπορεί να απόσχει από την ποινική δίωξη για την
πράξη αυτή οπότε γνωστοποιεί αµέσως την απόφασή του αυτή στο διοικητή της
αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής, που διαπίστωσε την παράνοµη είσοδο ή έξοδο,
προκειµένου αυτός, µε απόφασή του, να επαναπροωθήσει αµέσως τον υπήκοο της
τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του (Ν. 3386/2005, άρθρο 83).
Εάν δεν καταστεί δυνατή η επαναπροώθηση του υπηκόου τρίτης χώρας, ο διοικητής
της αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής, αφού συντάξει τη σχετική αναφορά, παραπέµπει
τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρχή που είναι υπεύθυνη για την απέλαση, σύµφωνα
µε το άρθρο 76 του Ν. 3386/2005. Στην περίπτωση που η απέλαση δεν λαµβάνει
χώρα µέσα σε τρεις µήνες, η αρχή αυτή το ανακοινώνει στον αρµόδιο εισαγγελέα
πληµµελειοδικών. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να
ανακαλέσει την απόφασή του σχετικά µε την αποχή από την ποινική δίωξη, κατόπιν
εγκρίσεως του εισαγγελέα εφετών, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ηµέρα
της παράνοµης εισόδου στη χώρα του υπηκόου τρίτης χώρας.
Επιπροσθέτως, αλλοδαπός ο οποίος βρίσκεται στο Ελληνικό έδαφος είναι
υποχρεωµένος να εγκαταλείψει τη χώρα, αφότου εγγραφεί στον κατάλογο των
ανεπιθύµητων αλλοδαπών, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται κάθε φορά από τον
Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης· εάν δεν συµµορφωθεί, απελαύνεται (Ν. 3386/2005, άρθρο
82). Αλλοδαπός, στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, επειδή είναι
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εγγεγραµµένος

στον

κατάλογο

ανεπιθύµητων

αλλοδαπών,

οφείλει

να

αναχωρήσει αµέσως, άλλως επαναπροωθείται αµέσως στη χώρα προέλευσης ή
σε τρίτη χώρα. Με απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης
καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την εκτέλεση των αποφάσεων
απέλασης, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, καθώς
και εκείνων που διατάσσονται µε αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε
τα άρθρα 74 και 99 του Ποινικού Κώδικα.
Όπως συµπεραίνεται από τις παραπάνω διατάξεις, η απόφαση επιστροφής (ή
απόφαση απέλασης) είναι µία αυτόνοµη πράξη που εκδίδεται από τις
αστυνοµικές αρχές. Μία ξεχωριστή διοικητική πράξη, εκείνη της διαταγής
αποµάκρυνσης, εκδίδεται από την τοπική αστυνοµία όταν η εκτέλεση της
αναγκαστικής επιστροφής λαµβάνει όντως χώρα. Η έκδοση της διαταγής
αποµάκρυνσης ποικίλλει χρονικά από την εκπνοή της προθεσµίας έφεσης,
δηλαδή 5 ηµέρες µετά την ανακοίνωση της απόφασης απέλασης, έως το ανώτατο
όριο της περιόδου κράτησης, δηλαδή τρεις µήνες. Η χρονική απόσταση ανάµεσα
στις δύο αποφάσεις εξαρτάται από τον αριθµό των υπό απέλαση ατόµων, καθώς
και από τις ειδικότερες ρυθµίσεις για την εκτέλεση της αποµάκρυνσης του κάθε
ατόµου.
Η απόφαση απέλασης εκδίδεται κατά άτοµο και πρέπει να αναφέρει την νοµική
αιτιολογία για την απέλαση, την αρχή έκδοσης, καθώς και τα διαθέσιµα
προσωπικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, η διαταγή αποµάκρυνσης οφείλει
απαραιτήτως να αναφέρει την ταυτότητα του υπό αποµάκρυνση αλλοδαπού, το
σηµείο εξόδου, τη χώρα στην οποία προωθείται, το µέσο µεταφοράς, το
δροµολόγιο που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και την ακριβή ηµεροµηνία
της αποµάκρυνσης και την ενδεχόµενη συνοδεία. Ενώ οι αποφάσεις απέλασης
εκδίδονται κατά άτοµο, οι διαταγές αποµάκρυνσης, κυρίως προς τις γειτονικές
χώρες, µπορούν να εκδοθούν και για οµάδες ατόµων. Ωστόσο, διαταγές
αποµάκρυνσης προς χώρες της Ασίας και της Αφρικής συστηµατικά εκδίδονται
και εκτελούνται σε ατοµική βάση.
Τα κύρια στοιχεία των διοικητικών πράξεων, δηλαδή της προσωρινής κράτησης,
της απόφασης απέλασης, της κράτησης (εάν διαταχθεί) και της αποµάκρυνσης
µεταφράζονται σε γλώσσα που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατανοεί.
Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ένα σηµαντικό ποσοστό των αλλοδαπών
που τελούν υπό απέλαση (κατόπιν απόφασης απέλασης) στην πράξη δεν
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απελαύνονται. Είναι σαφές ότι για τα άτοµα αυτά δεν έχουν εκδοθεί διαταγές
αποµάκρυνσης. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συµβαίνει γιατί η αποµάκρυνση δεν
ήταν εφικτή για διάφορους λόγους εντός του ανώτατου χρονικού διαστήµατος
της κράτησης, ή επειδή η προσφυγή τους κατά της απόφασης απέλασης έγινε
δεκτή. Στους αιτούντες άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν µε
τελεσίδικη απόφαση, δίνεται ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα, συνήθως τριών
µηνών, στα πλαίσια του οποίου τους ζητείται να εγκαταλείψουν τη χώρα
οικιοθελώς. Μετά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής, οι απορριφθέντες αιτούντες
άσυλο διαµένουν παράνοµα στην Ελλάδα και µπορούν να συλληφθούν. Σε
τέτοιες περιπτώσεις ακολουθείται η τυπική διαδικασία της διοικητικής απέλασης.
Αν δεν είναι εφικτή η άµεση απέλαση του αλλοδαπού από τη Χώρα για λόγους
ανωτέρας βίας, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης ή το εξουσιοδοτηµένο όργανο
µπορεί, µε απόφασή του, να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης απέλασης. Με
όµοια απόφαση επιβάλλονται στον αλλοδαπό περιοριστικοί όροι (άρθρο 78).
Απαγορεύεται η απέλαση, εφόσον ο αλλοδαπός (άρθρο 79): α. Είναι ανήλικος και
οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιµέλειά του διαµένουν νόµιµα στην
Ελλάδα. β. Είναι γονέας ηµεδαπού ανηλίκου και έχει την επιµέλεια ή έχει
υποχρέωση διατροφής, την οποία εκπληρώνει. γ. Έχει υπερβεί το 80ό έτος της
ηλικίας του. δ. Έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή έχει ζητήσει την παροχή
ασύλου, σύµφωνα µε των άρθρα 32 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951. ε.
Είναι ανήλικος στον οποίο έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα µε απόφαση του
∆ικαστηρίου Ανηλίκων. Στην απαγόρευση της απέλασης περιλαµβάνονται και οι
έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και για έξι µήνες µετά τον τοκετό.
Μία σηµαντική διάταξη της Ελληνικής νοµοθεσίας είναι εκείνη που καλύπτει
υποθέσεις

παράνοµων

µεταναστών,

θυµάτων

δικτύων

πορνείας,

που

καταγγέλλουν Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς για προαγωγή σε πορνεία 3 . Ο
νόµος προβλέπει ότι ο εισαγγελέας µπορεί να αποφασίσει την αναστολή της
απέλασης του θύµατος, µέχρι τα δικαστήρια να εκδώσουν την οριστική
ετυµηγορία για το προκείµενο αδίκηµα. Ακολουθώντας την διαταγή του
εισαγγελέα, ο οικείος Γενικός Γραµµατέας της περιφέρειας είναι υποχρεωµένος
να παράσχει άδεια διαµονής στον µετανάστη που µπορεί κατόπιν να
3

Προεδρικό ∆ιάταγµα 233/2003, Περί προστασίας και αρωγής σε θύµατα εγκληµάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
Ν. 3064/2002
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παρουσιαστεί ως µάρτυρας στην ποινική διαδικασία. Εάν η καταγγελία του
παράνοµου µετανάστη αποδειχθεί ψευδής, τότε πραγµατοποιείται η απέλασή του.
4.3.2 Κράτηση
Εάν συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η αστυνοµική αρχή µπορεί να
αποφασίσει την κράτηση του αλλοδαπού µέχρι την απέλασή του. Η συνήθης
πρακτική, αφότου η Αστυνοµία συλλάβει αλλοδαπούς για παράνοµη διαµονή στη
χώρα, συνεπάγεται την προσωρινή κράτηση του αλλοδαπού, κατά κανόνα στους
χώρους των οικείων αστυνοµικών τµηµάτων, µέχρι την έκδοση της απόφασης
απέλασης. Εάν η κράτηση συνεχιστεί µέχρι την αποµάκρυνση, οι αλλοδαποί
µεταφέρονται σε ειδικά κέντρα κράτησης όπου αυτά λειτουργούν. Ο Ν.
3386/2005, άρθρο 81, προβλέπει ότι µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
απέλασής του ο αλλοδαπός κρατείται σε ειδικούς χώρους, οι οποίοι ιδρύονται
µε

απόφαση

Αποκέντρωσης,

των

Υπουργών

Οικονοµίας

και

Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

Οικονοµικών,

∆ιοίκησης

και

Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και ∆ηµόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας των χώρων αυτών. Εάν και έχουν ιδρυθεί
κάποιοι ειδικοί χώροι στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάποια νησιά του Αιγαίου, ο
µεγαλύτερος αριθµός των αλλοδαπών υπό απέλαση εξακολουθεί να κρατείται σε
τοπικά αστυνοµικά τµήµατα λόγω του ανεπαρκούς ακόµη αριθµού ειδικών
κέντρων κράτησης. Ως αποτέλεσµα του συνωστισµού σε πολλά αστυνοµικά
τµήµατα, η τρέχουσα πρακτική των αρµόδιων αρχών είναι να εκδίδουν διαταγή
κράτησης στις περισσότερες περιπτώσεις όταν η απέλαση µπορεί να εφαρµοστεί
σύντοµα, δηλαδή όταν είναι γνωστή η υπηκοότητα του αλλοδαπού, έχει
ταξιδιωτικά έγγραφα, κλπ.
Ο αλλοδαπός πρέπει εξαρχής να πληροφορείται σε γλώσσα που κατανοεί τους
λόγους της κράτησής του και να διευκολύνεται η επικοινωνία µε τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του. Ο αλλοδαπός µπορεί επίσης να προβάλει αντιρρήσεις κατά της
απόφασης κράτησής του ενώπιον του προέδρου ή του υπ' αυτού οριζόµενου
πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου
κρατείται.
Η Ελληνική νοµοθεσία ενσωµατώνει µέτρα λιγότερο καταναγκαστικά από την
κράτηση, όπως η τακτική παρουσία στα τοπικά αστυνοµικά τµήµατα και
περιοριστικά µέτρα για την µετακίνηση µέσα στη χώρα για όσους τελούν υπό
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απέλαση. Ωστόσο, στην πράξη τα µέτρα αυτά δεν χρησιµοποιούνται ευρέως και
ακολουθείται η τυπική διαδικασία κράτησης. Μολονότι οι συνθήκες κράτησης
σταθερά βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια, είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχουν
ακόµη περισσότερα περιθώρια για βελτίωση. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει
την έλλειψη ή την ανεπάρκεια του υπάρχοντος δικτύου ειδικών κέντρων
κράτησης. Στα σηµεία όπου λειτουργούν τέτοια κέντρα, οι συνθήκες θα
µπορούσαν να χαρακτηρισθούν καλές. Παρ’ όλα αυτά, από τη στιγµή που τα
κατά τόπους αστυνοµικά τµήµατα δεν έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργούν ως
εγκαταστάσεις κράτησης, θα έπρεπε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η ίδρυση
περισσότερων κέντρων η οποία θα έθετε τέλος στην τρέχουσα πρακτική της
κράτησης στα τοπικά αστυνοµικά τµήµατα.
Όσον αφορά στην κράτηση των γυναικών, παιδιών, ανηλίκων και οικογενειών,
γίνονται προσπάθειες για την ανάλογη αντιµετώπισή τους. Ένας ειδικός χώρος
κράτησης για γυναίκες λειτουργεί στην Αµυγδαλέζα (Βόρεια Αττική), το
προσωπικό του οποίου είναι κατά κανόνα γυναίκες. Οι συνθήκες κράτησης εκεί
χαρακτηρίζονται

γενικά

ως

καλές.

Σε

πολλές

περιπτώσεις,

για

τους

προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι εφικτή η διαφορετική µεταχείριση των
κρατουµένων. Ωστόσο, γίνονται προσπάθειες στα κατά τόπους αστυνοµικά
τµήµατα από αξιωµατικούς της αστυνοµίας να διαχωριστούν οι άνδρες από τις
γυναίκες, ακόµη και αν αυτό δεν προβλέπεται από τον κανονισµό λειτουργίας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα που τελούν υπό απέλαση δεν κρατούνται σε
φυλακές που χρησιµοποιούνται για ποινικούς κρατούµενους. Σύµφωνα µε το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, η διαταγή κράτησης είναι µία διοικητική πράξη που
εκδίδεται από την αστυνοµία και δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθεί ή να εξετασθεί
από κάποια δικαστική αρχή.
4.3.3 Μέτρα Μεταφοράς και Αποµάκρυνσης
Η κοινή πρακτική που ακολουθείται για απελάσεις προς γειτονικές χώρες είναι η
συνοδευόµενη µετάβαση των αναγκαστικά επιστρεφόντων ανά οµάδες µέχρι τα
σύνορα µε λεωφορεία της αστυνοµίας και η παράδοσή τους στην αστυνοµία της
γειτονικής χώρας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί το συντονισµό ανάµεσα στα
περιφερειακά αστυνοµικά τµήµατα ώστε να συγκεντρωθούν όλοι οι µετανάστες
που επιστρέφουν από τις αντίστοιχες περιοχές, καθώς και το συντονισµό των
Ελληνικών αστυνοµικών αρχών µε τις αστυνοµικές αρχές των χωρών
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προορισµού των επιστρεφόντων. Οι αποµακρύνσεις προς άλλες Βαλκανικές
χώρες γίνονται µε τραίνο, χωρίς συνοδεία. Ωστόσο, οι γυναίκες αποµακρύνονται
πάντα µε αεροπλάνο, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή επιστροφή στην πατρίδα
τους και αποφεύγοντας την εκµετάλλευσή τους από δίκτυα εµπορίας ανθρώπων.
Κατά κανόνα, η απέλαση προς µακρινούς προορισµούς γίνεται αεροπορικώς,
οπότε η αστυνοµία σχεδιάζει το ταξίδι σε ατοµική βάση και σε συνεργασία µε
συγκεκριµένες αεροπορικές εταιρείες σε προγραµµατισµένες πτήσεις. Στην
περίπτωση

αυτή,

Έλληνες

αστυνοµικοί

πιθανόν

να

συνοδέψουν

τους

αναγκαστικά επιστρέφοντες µέχρι τον προορισµό τους, εκτός και αν η
αεροπορική εταιρεία αναλαµβάνει µε δική της ευθύνη την αποµάκρυνση.
Συναφώς ο µεταναστευτικός νόµος προβλέπει ότι αν ο αλλοδαπός αρνείται να
επιβιβασθεί στο µεταφορικό µέσο, προκειµένου να αποµακρυνθεί από τη Χώρα,
η αποµάκρυνσή του µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συνοδεία αστυνοµικής
δύναµης µέχρι τη χώρα προορισµού του, ύστερα από απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και εφόσον εξασφαλίζονται όλα
τα εχέγγυα ασφαλούς µετάβασης, διαµονής και επιστροφής των συνοδών
αστυνοµικών (Ν.3386/2005, άρθρο 80, παρ.4).
Αµφότερες

οι

µέθοδοι

αποµάκρυνσης

θα

µπορούσαν

να

θεωρηθούν

αποτελεσµατικές, µε την έννοια ότι από τη στιγµή που µπαίνουν σε εφαρµογή
τέτοιες επιχειρήσεις, συνήθως ολοκληρώνονται. Μολονότι οι αποµακρύνσεις
από ξηράς γίνονται µάλλον οµαλά, έχουν αναφερθεί σποραδικές περιπτώσεις
ατοµικής

αντίστασης

ενάντια

στην

αναγκαστική

επιστροφή,

ειδικά

αεροπορικώς. Συνεπώς, λόγω τέτοιων αντιδράσεων, η όλη επιχείρηση της
αποµάκρυνσης µπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγµή, ενώ από εκεί και πέρα
είναι πολύ δύσκολο να αποµακρυνθεί ο αλλοδαπός.
Σύµφωνα µε τον Ν. 3386/2005, άρθρο 80, παρ.1, η δαπάνη απέλασης και τα έξοδα
διατροφής καταλογίζονται στον αλλοδαπό. Αν ο αλλοδαπός δεν διαθέτει το
αναγκαίο χρηµατικό ποσό, τούτο καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο κατά το µέρος
που δεν καλύπτεται από τον υπόχρεο. Το καταβαλλόµενο από το ∆ηµόσιο ποσό
βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Επιπροσθέτως, αν η είσοδος ή η
διαµονή του αλλοδαπού έχει επιτραπεί µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής από
τρίτο πρόσωπο, τα έξοδα απέλασης, συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης
διατροφής, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αλλοδαπό και το πρόσωπο που έχει
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καταθέσει την εγγυητική επιστολή. Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί αλλοδαπό χωρίς
την απαιτούµενη άδεια διαµονής, βαρύνεται µε τη δαπάνη απέλασης και τα έξοδα
διατροφής του (άρθρο 80, παρ. 3). Στην πράξη, όταν ένας αλλοδαπός
συλλαµβάνεται, η αστυνοµία κατάσχει τα χρήµατά του για τη χρηµατοδότηση της
πιθανής αποµάκρυνσής του. Όταν τα χρήµατά του είναι περισσότερα από την αξία
του εισιτηρίου, το εναποµείναν ποσό επιστρέφεται στον αλλοδαπό. Αλλιώς, το
κράτος αναλαµβάνει τα απαιτούµενα έξοδα, χρεώνοντας τον αλλοδαπό που
απελαύνεται, έτσι ώστε στην περίπτωση που θα εισέλθει ξανά στη χώρα να είναι
υπεύθυνος για την πληρωµή αυτού του ποσού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν
απαιτείται ανάληψη δαπανών από όσους αποµακρύνονται προς γειτονικές χώρες,
όπως η Αλβανία.
Ιατρικοί λόγοι λαµβάνονται υπόψη είτε όταν ο αλλοδαπός υπό απέλαση
ισχυρίζεται ότι έχει πρόβληµα υγείας, ή όταν οι αστυνοµικοί υποθέτουν ότι έχει
πρόβληµα υγείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αλλοδαπός εξετάζεται από ιατρό
δηµοσίου νοσοκοµείου ο οποίος κατόπιν αποφασίζει εάν η κατάσταση της υγείας
του επιτρέπει την αποµάκρυνσή του. Εάν εξαιτίας λόγων υγείας ο αλλοδαπός δεν
αποµακρυνθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών µηνών από την έκδοση της
απόφασης απέλασης, τότε αφήνεται ελεύθερος.
4.3.4 Βιωσιµότητα της αναγκαστικής επιστροφής
Όσοι απελαύνονται κατόπιν απόφασης απέλασης (διοικητικής ή δικαστικής
απέλασης), εγγράφονται στον κατάλογο απαγόρευσης επανεισόδου Σένγκεν, τον
οποίο τηρεί το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, γεγονός που συνεπάγεται την
απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα για τα επόµενα πέντε χρόνια. Η απαγόρευση
επανεισόδου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παραταθεί, ενώ η ισχύουσα
νοµοθεσία επιτρέπει τη συντόµευσή της κατόπιν αιτήσεως του αλλοδαπού και µε
τον όρο ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Ένας εθνικός κατάλογος απαγόρευσης επανεισόδου τηρείται επίσης στο
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, για εκείνες τις περιπτώσεις αλλοδαπών για τους
οποίους τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν διατάξει απαγόρευση εισόδου που
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, καθώς και για αλλοδαπούς που έχουν απελαθεί χωρίς
πλήρη στοιχεία για εγγραφή στον κατάλογο απαγόρευσης επανεισόδου Σένγκεν.
Στις τελευταίες περιπτώσεις, οι αλλοδαποί µπορούν να επανέλθουν νόµιµα στη
χώρα µέσω οποιασδήποτε άλλης χώρας Σένγκεν µε την πάροδο των πέντε ετών.
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Η απαγόρευση επανεισόδου θεωρείται γενικά αποτελεσµατική, µε την έννοια ότι
όσοι είναι εγγεγραµµένοι δεν επανέρχονται στη χώρα νόµιµα, αφού στην
περίπτωση αυτή θα αντιµετωπίσουν ποινικές κυρώσεις. Ωστόσο, αστυνοµικοί
έχουν αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες αλλοδαποί εγγεγραµµένοι στον κατάλογο
απαγόρευσης επανεισόδου άλλαξαν ελαφρώς τα προσωπικά τους στοιχεία (πχ. την
κατάληξη του επωνύµου τους) ή χρησιµοποίησαν πλαστά έγγραφα και έτσι
κατάφεραν να επανεισέλθουν στη χώρα παράνοµα.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι πολλοί από τους µετανάστες που απελαύνονται προς
γειτονικές χώρες και ειδικά προς την Αλβανία, όπου κατευθύνεται και ο κύριος
όγκος των απελάσεων, επανεισέρχονται στη χώρα παράνοµα. Αντιθέτως, όσοι
απελαύνονται προς µακρινές χώρες δεν φαίνεται να επανεισέρχονται. Αν και δεν
υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν στην έκταση της παράνοµης επανεισόδου
εκείνων που είχαν απελαθεί, είναι πολύ πιθανό ότι η επανείσοδος από γειτονικές
χώρες έχει µειωθεί από την πρώτη νοµιµοποίηση και µετά. Αξιωµατικοί της
αστυνοµίας αναφέρουν περιπτώσεις Αλβανών παράνοµων µεταναστών που έχουν
απελαθεί πολλές φορές. Ενώ στο παρελθόν η απέλαση θεωρούνταν ευκαιρία για
αυτούς να επισκεφθούν την πατρίδα τους δωρεάν και να µείνουν εκεί για όσο
ήθελαν, τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε, καθώς η διαδικασία απέλασης
περιλαµβάνει και κράτηση τουλάχιστον για µερικές ηµέρες.
Εν ολίγοις, η βιωσιµότητα της αναγκαστικής επιστροφής είναι επισφαλής σε ένα
µεγάλο αριθµό περιπτώσεων.
4.4 Υποστήριξη Επιστροφής – Συµβουλευτική Επιστροφής
Η υποβοήθηση ή η συµβουλευτική της επιστροφής δεν προβλέπονται από την
νοµοθεσία ούτε και παρέχονται στην πράξη. Η µόνη υποστήριξη και
συµβουλευτική που καταφέραµε να εντοπίσουµε είναι εκείνη που προσφέρεται
στα πλαίσια των προγραµµάτων επιστροφής του ∆ΟΜ, τα οποία ακολουθούν την
τυποποιηµένη διαδικασία συµβουλευτικής και υποστήριξης. Πρόσφατα, έχει
θεσπιστεί η νοµική και οικονοµική υποστήριξη για νεαρούς Αλβανούς (16 έως 18
ετών), που τελούν υπό απέλαση. Πιο συγκεκριµένα, η µη κυβερνητική οργάνωση
«Άρσις» προσεγγίζει νεαρούς Αλβανούς υπό απέλαση και µε τον όρο να δεχθούν
την προσφορά της, διασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά τους πίσω στον τόπο που
ζει η οικογένειά τους. Η πρωτοβουλία αυτή χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί σε συνεργασία µε το αντίστοιχο δίκτυο
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στην Αλβανία.
4.5 Εξακρίβωση ταξιδιωτικών εγγράφων
Ενώ για την πλειονότητα των µεταναστών που επιστρέφουν αναγκαστικά δεν
υπάρχει πρόβληµα ταυτοποίησης, η έλλειψη ταυτότητας και ταξιδιωτικών
εγγράφων θεωρείται ως ο κύριος λόγος για την µη εκτέλεση αποφάσεων
απέλασης. Οι περισσότεροι συλλαµβάνονται ως παράνοµα διαµένοντες ή
εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και µε αυτά τίθεται σε
εφαρµογή η διαδικασία απέλασης. Τα προβλήµατα προκύπτουν όταν η ταυτότητα
και η υπηκοότητά τους δεν µπορούν να διαπιστωθούν επειδή οι συλληφθέντες
αλλοδαποί δεν συνεργάζονται µε τις αστυνοµικές αρχές, ή δεν αποκαλύπτουν την
πραγµατική τους ταυτότητα και υπηκοότητα, ή και δηλώνουν ψευδή υπηκοότητα
για προφανείς λόγους. Σχετικά µε το θέµα, αξιωµατικοί της αστυνοµίας
αναφέρουν ότι παράνοµοι µετανάστες από κάποιες χώρες καταστρέφουν
εσκεµµένα τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή την ταυτότητά τους πριν την είσοδό τους
στο Ελληνικό έδαφος. Τα περισσότερα από τα προβλήµατα αυτά απαντώνται σε
υποθέσεις αλλοδαπών που προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Αφρικής,
ενώ είναι σπάνια σε περιπτώσεις αλλοδαπών από την Ανατολική Ευρώπη.
Σε τέτοιες σύνθετες υποθέσεις, η αστυνοµία µε τη βοήθεια διερµηνέων και µε την
εµπειρία τους προσπαθεί να εξακριβώσει αρχικά την εθνικότητά τους. Στο στάδιο
αυτό, οι διερµηνείς προσπαθούν να εντοπίσουν την εθνικότητα µέσω της
γλώσσας ή διαλέκτου που χρησιµοποιεί ο αλλοδαπός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η
εθνικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις αποκαλύπτεται και το επόµενο βήµα
είναι να συνοδέψουν τον αλλοδαπό στην πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας
καταγωγής του ώστε να προσδιοριστεί η υπηκοότητά του, πράγµα που στις
περισσότερες περιπτώσεις αποδεικνύεται εύκολο. Ειδάλλως, χρησιµοποιούνται
τα δαχτυλικά αποτυπώµατα για να ελεγχθεί εάν ο αλλοδαπός έχει την εν λόγω
υπηκοότητα. Όταν η ταυτότητα και η υπηκοότητα έχουν γίνει γνωστές, τότε
ξεκινά η διαδικασία για την έκδοση των σχετικών ταξιδιωτικών εγγράφων.
Σύµφωνα µε πηγές της Ελληνικής Αστυνοµίας, ορισµένες χώρες συνεργάζονται
πλήρως µε τις Ελληνικές αστυνοµικές αρχές ανταποκρινόµενες πρόθυµα και
άµεσα εκδίδοντας τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, ή κάνοντας δεκτό το
σχετικό αίτηµα ελεύθερης διάβασης (laisser passer). Από την άλλη πλευρά,
υπάρχουν κάποιες Ασιατικές χώρες που συχνά ακολουθούν µακρές διαδικασίες,
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οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την ανταλλαγή εγγράφων από και προς τις αρχές
των χωρών καταγωγής. Ως αποτέλεσµα, η µέγιστη διάρκεια κράτησης, δηλαδή οι
τρεις µήνες, εξαντλείται πριν την απόκτηση των απαραίτητων ταξιδιωτικών
εγγράφων και ο κρατούµενος αφήνεται ελεύθερος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι καµία απέλαση δεν µπορεί να εκτελεστεί εάν δεν
εξακριβωθεί µε βεβαιότητα η ταυτότητα των υπό απέλαση αλλοδαπών, διότι τα
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποµάκρυνση. Η
συνεργασία µε άλλες χώρες της ΕΕ αναφορικά µε την εξακρίβωση και την παροχή
εγγράφων επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση, ειδικά µε τη χρήση του δικτύου
Αστυνοµικών Συνδέσµων.
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5. ∆ιµερής και Πολυµερής Συνεργασία
Η Ελλάδα έχει υπογράψει αρκετές συµφωνίες για επανεισδοχή και αστυνοµική
συνεργασία µε τρίτες χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν υπογραφεί από
το 1990 και µετά. Οι συµφωνίες αυτές έχουν ενσωµατωθεί µε νόµο στην εθνική
νοµοθεσία. Επιπλέον, η πλειονότητα των συµφωνιών αυτών είναι Συµφωνίες
Αστυνοµικής Συνεργασίας, οι οποίες προβλέπουν την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος και της παράνοµης µετανάστευσης. Οι συµφωνίες
Αστυνοµικής Συνεργασίας συνήθως περιέχουν µια ρήτρα για την επανεισδοχή, η
οποία χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις αναγκαστικής επιστροφής. Υπεύθυνο για
την υπογραφή των συµφωνιών αυτών είναι το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ενώ
για την υπογραφή συµφωνιών επανεισδοχής υπεύθυνο είναι το Υπουργείο
Εξωτερικών. Οι συµφωνίες Επανεισδοχής και Αστυνοµικής Συνεργασίας
συνοδεύονται από ένα Πρωτόκολλο Εφαρµογής, ενώ δεν χρησιµοποιούνται
Μνηµόνια Κατανόησης για την επιστροφή των µεταναστών. Αυτή την περίοδο,
ισχύουν οι Συµφωνίες Επανεισδοχής µε τη Ρουµανία, την Τουρκία, την Κροατία
και τη Βουλγαρία, ενώ εκείνη µε τη Λιθουανία είναι προφανώς άκυρη µετά την
είσοδο της χώρας στην ΕΕ. Οι συµφωνίες επανεισδοχής ρυθµίζουν τα
προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής, κυρίως όµως την αναγκαστική επιστροφή.
Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η εφαρµογή των διµερών συµφωνιών
επανεισδοχής και αστυνοµικής συνεργασίας είναι µάλλον ικανοποιητική, µε την
έννοια ότι η απαιτούµενη συνεργασία µε τις χώρες προορισµού είναι συνήθως
άµεση και αποτελεσµατική. Όσον αφορά στις συµφωνίες επιστροφής µε
γειτονικές χώρες, αυτές λειτουργούν ως εξής. Μολονότι στις συµφωνίες αυτές
προβλέπεται η πιθανότητα επιστροφής µε σύντοµες διαδικασίες, εάν το συµβάν
λάβει χώρα κοντά στα σύνορα και γίνει αµέσως αντιληπτό και από τις δύο
πλευρές, στην πράξη η επείγουσα συνεργασία που απαιτείται εφαρµόζεται
επιτυχώς µόνο στα Ελληνικά σύνορα µε την Αλβανία και µέχρις ενός βαθµού στα
σύνορα µε τη Βουλγαρία. Η εφαρµογή της αντίστοιχης συµφωνίας µε την
Τουρκία, η οποία προβλέπει την επανεισδοχή πολιτών των δύο χωρών ή υπηκόων
τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνοµα στο έδαφος είτε της Ελλάδας ή της
Τουρκίας, εφαρµόζεται σύµφωνα µε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο. Στην πράξη, η
επανεισδοχή δεν ακολουθεί τη σύντοµη διαδικασία, µε την έννοια ότι όλα τα
περιστατικά απόπειρας παράνοµης εισόδου οφείλουν να αναφέρονται στο
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αρχηγείο της αστυνοµίας αντί να πραγµατοποιείται η αναγκαστική επιστροφή
κατόπιν αµοιβαίας συνεννόησης ανάµεσα στην Ελληνική και την Τουρκική
αστυνοµία επιτόπου. Κατά συνέπεια, η αναγκαστική επιστροφή προς την
Τουρκία είναι εφικτή µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις και µετά την ολοκλήρωση της
πλήρους διαδικασίας απέλασης. Η ολοκλήρωση απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες
λόγω του ότι η Τουρκία είναι χώρα ενδιάµεσος σταθµός, κι εποµένως δεν είναι
εύκολο να εξακριβωθεί εν συντοµία η ταυτότητα υπηκόων τρίτων χωρών που
διέρχονται την Τουρκία. Ως αποτέλεσµα, στις περισσότερες περιπτώσεις
αλλοδαπών που εισέρχονται από την Τουρκία, αυτοί απαλλάσσονται από την
κράτηση, λόγω της αδρανούς εκπνοής της τρίµηνης περιόδου κράτησης.
Η πρόσφατη υπογραφή και θέση σε ισχύ της συµφωνίας επανεισδοχής ανάµεσα
στην Αλβανία, την ΕΚ και ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες από την 1η Μαϊου 2006
αναµένεται να διευκολύνει την επιστροφή παράνοµων µεταναστών από την
Ελλάδα στην Αλβανία. Στα πλαίσια αυτά, σύµφωνα µε πληροφορίες από το
Υπουργείο Εσωτερικών, ένα συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα µε τον τίτλο
«∆ηµιουργία Mηχανισµών για την Aποτελεσµατική και Bιώσιµη Υλοποίηση των
Συµφωνιών Επανεισδοχής µεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς
και Ενδιαφεροµένων Τρίτων Χωρών» εφαρµόζεται αυτή την περίοδο µε
συνεργαζόµενους φορείς: το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (επικεφαλής και διαχειριστής του προγράµµατος),
το Ελληνικό Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, το ∆ΟΜ Τιράνων, το Ελληνικό
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Στόχος του προγράµµατος είναι η βοήθεια προς την Κυβέρνηση της Αλβανίας για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Επανεισδοχής Ε.Κ./Αλβανίας και η περαιτέρω υποστήριξη
προπαρασκευαστικών παρεµβάσεων που επιχειρούνται στο πλαίσιο προηγούµενου
προγράµµατος χρηµατοδοτούµενο από τη γραµµή Β7-667 για το 2003.
Οι κύριες δραστηριότητες του προγράµµατος είναι οι ακόλουθες:
− Υποστήριξη των αρµόδιων Αλβανικών κρατικών υπηρεσιών στο
σχεδιασµό και την προώθηση της πολιτικής επανεισδοχής και γενικά της
πολιτικής επιστροφής των Αλβανών υπηκόων, καθώς και ανάπτυξη του
απαραίτητου νοµοθετικού πλαισίου για την εφαρµογή της συµφωνίας
επανεισδοχής.
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− Ο εντοπισµός και η περαιτέρω επεξεργασία καλών πρακτικών στην
υλοποίηση

διµερών

και

διεθνών

συµφωνιών

και

πρωτοκόλλων

επανεισδοχής.
− Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας ανάµεσα σε διοικητικές
υπηρεσίες που ασχολούνται άµεσα µε την εφαρµογή της συµφωνίας
επανεισδοχής και η µεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στην Αλβανική
διοίκηση.
− Η προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής επανενσωµάτωσης των Αλβανών
παλιννοστούντων µέσω της αναβάθµισης των υπηρεσιών που παρέχουν τα
τοπικά γραφεία ευρέσεως εργασίας.
Τα κύρια αποτελέσµατα του προγράµµατος θα είναι η δηµιουργία των αναγκαίων
µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τη Συµφωνία Επανεισδοχής και για
την προετοιµασία της έναρξης ισχύος της ρήτρας που περιέχεται στη συµφωνία και
αφορά την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών.
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ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.
2.

Συµβαλλόµενη Τύπος και

Τόπος-

Χώρα

αντικείµενο

χρόνος

Συµφωνίας

υπογραφής

Συµφωνία Αστυνοµικής

Κάιρο

Πράξη

Συνεργασίας

21-02-1998

(ΦΕΚ Α’251/19-11-99)

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα,17-07-

Πράξη 2147/16-06-93

Συνεργασίας

1992

Συνθήκη Φιλίας,

Τίρανα,21-03-

Συνεργασίας, Ασφάλειας

1996

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ

Επικύρωση

Παρατηρήσεις

2754/19-11-99 Ετέθη σε ισχύ 27-07-2000

Ετέθη σε ισχύ 10-12-1995
Ετέθη σε ισχύ 1999

Πράξη 2658/13-01-98

κλπ., Άρθρο 16
3.

4.

ΑΡΜΕΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα,18-06-

Πράξη 2499/97 (ΦΕΚ

Ετέθη σε ισχύ24-10-97

Συνεργασίας

1996

Α’100/28-05-97

(ΦΕΚ Α’231/20-11-97)

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα,08-07-

Πράξη 2096/30-11-92

Ετέθη σε ισχύ 1993

Συνεργασίας

1991

Πρωτόκολλο Εφαρµογής

Σόφια,22-02-

Εγκρίθηκε µε τη Ρηµ.

Ετέθη σε ισχύ 1996

Συµφωνίας Αστυνοµικής

1996

∆ιακοίνωση του

Συνεργασίας

Υπουργείου Εξωτερικών
FO544/3/AS4559/10-0496 (ΦΕΚ Α’68/23-04-96)

Συµφωνία Επανεισδοχής

Αθήνα,15-12-

Πράξη 2406/96 (ΦΕΚ

και Πρωτόκολλο

1995

Α’102/04-06-96). Το

Ετέθη σε ισχύ 07-09-98

Πρωτόκολλο Εφαρµογής

(ΦΕΚ Α’260/20-11-98)

Εφαρµογής της

εγκρίθηκε και ετέθη σε
ισχύ µε τη Ρηµ.
∆ιακοίνωση του ΥΠΕΞ
Α3/AS1711/13-05-96
5.

ΗΠΑ

Συµφωνία για Ναρκωτικά

Αθήνα, 25-21987

6.
7.
8.
9.

ΙΡΑΝ
ΙΣΡΑΗΛ
ΚΙΝΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ

∆ιαδικασία επικύρωσης

Συµφωνία Αστυνοµικής

Ουάσινγκτον, 08-

Συνεργασίας

08-2000

Συµφωνία Αστυνοµικής

Τεχεράνη, 16-3-

Συνεργασίας

1995

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα, 05-04-

∆ιαδικασία επικύρωσης
Πράξη 2383/07-03-96

Συνεργασίας

1995

(ΦΕΚ Α’40/07-03-96)

Συµφωνία Αστυνοµικής

Πεκίνο,15-02-

Πράξη 2381/07-03-96

Συνεργασίας

1995

(ΦΕΚ Α’39/07-03-96)

Συµφωνία Επανεισδοχής

Αθήνα, 10-03-

Πράξη 2350/01-11-95

1995

Σε ισχύ
Ετέθη σε ισχύ 28-07-96
Ετέθη σε ισχύ µε τη Ρηµ.
∆ιακ. του ΥΠΕΞ
F0544/11/AS151/M4438/15-
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Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα, 23-11-98 Πράξη 2756/19-11-99

Συνεργασίας

10.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

(ΦΕΚ Α’253/19-11-99)

03-96
Σε ισχύ

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα,26-06-

Πράξη 2426/1996 (ΦΕΚ Σε ισχύ

Συνεργασίας

1995

Α’149/04-07-96)

Συµφωνία Επανεισδοχής

Βίλνιους, 01-07-

Πράξη 2911/09-05-01

Σε ισχύ

1999
11.
12.
13.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΓ∆Μ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα, 24-04-

Συνεργασίας

2001

Πρωτόκολλο Αστυνοµικής

Οχρίδα, 08-97-

Συνεργασίας

1998

Συµφωνία Αστυνοµικής

Αθήνα, 06-06-

Συνεργασίας

1992

Συµφωνία Επανεισδοχής

Αθήνα, 06-06-

∆ιαδικασία επικύρωσης
∆ιαδικασία επικύρωσης
Πράξη 2138/1993

Ετέθη σε ισχύ 05-11-1994

Πράξη 2301/12-04-95

Ετέθη σε ισχύ 19-08-95

1994
Πρωτόκολλο Εφαρµογής

Βουκουρέστι, 06-

Συµφωνίας Επανεισδοχής

10-1994

Εγκρίθηκε και ετέθη σε ισχύ
µε την Απόφαση F0544
/4386/27-10-94 του
Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης

14.

ΡΩΣΙΑ

Συµφωνία στον τοµέα της

Αθήνα, 06-12-

Πράξη 3215/2003

καταπολέµησης του

2001

«Επικύρωση της

εγκλήµατος

Ετέθη σε ισχύ 05-05-2004

Συµφωνίας ανάµεσα στην
Κυβέρνηση της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και την
Κυβέρνηση της Ρωσικής
Οµοσπονδίας σχετικά µε
τη συνεργασία του
Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης της Ελλάδας και το
Υπουργείο Εσωτερικών
της Ρωσικής Οµοσπονδίας
στον τοµέα της
καταπολέµησης του
εγκλήµατος» (ΦΕΚ
Α’311/31-12-2003

15.
16.

ΤΥΝΗΣΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

Πρωτόκολλο Αστυνοµικής

Τύνιδα, 19-05-

Συνεργασίας

1990

Συµφωνία Αστυνοµικής

Άγκυρα,21-01-

Συνεργασίας

2000

Πρωτόκολλο εφαρµογής

Αθήνα, 08-11-

της ρήτρας για την

2001
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Σε ισχύ
Πράξη 2926/27-06-01

Ετέθη σε ισχύ 2001

Πράξη 3030/15-0702

Ετέθη σε ισχύ 05-08-2002

επανεισδοχή (άρθρο 8) της
Συµφωνίας Αστυνοµικής
Συνεργασίας
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6. Συµπεράσµατα
Η µελέτη αυτή επικεντρώνεται στην εθελουσία καθώς και αναγκαστική επιστροφή
των µεταναστών από την Ελλάδα. Ο κύριος στόχος της µελέτης αυτής είναι να
παρουσιάσει και να αναλύσει το εννοιολογικό, πολιτικό, νοµοθετικό και
επιχειρησιακό πλαίσιο του θέµατος σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την
υλοποίηση ποικίλλων δράσεων επιστροφής, καθώς και τις διµερείς συµφωνίες
συνεργασίας. Η έκθεση δοµήθηκε µε βάση την τρέχουσα βιβλιογραφία και νοµοθεσία
(εθνική και ευρωπαϊκή), τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και συνεντεύξεις µε
σχετικούς αξιωµατούχους.
Όπως προκύπτει, η Ελληνική νοµοθεσία εστιάζει κυρίως στην αποκαλούµενη
αναγκαστική επιστροφή, ενώ οι διατάξεις που ρυθµίζουν ή ενθαρρύνουν την
εθελουσία επιστροφή είναι ελάχιστες. Όσον αφορά στην αναγκαστική επιστροφή, η
Ελληνική νοµοθεσία συνάδει µε το Ευρωπαϊκό και διεθνές νοµοθετικό πλαίσιο.
Μολονότι η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την αναγκαστική επιστροφή σε διοικητικό
και επιχειρησιακό επίπεδο βελτιώνεται (µε την έννοια ότι οι αποφάσεις απέλασης
αντιπροσωπεύουν ένα αξιοσηµείωτο και αυξανόµενο ποσοστό των µεταναστών που
αποµακρύνονται), δεν παύει να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα κυρίως λόγω της
έλλειψης των απαραίτητων εγκαταστάσεων κράτησης, καθώς και των δυσκολιών,
πολλές φορές, στην εξακρίβωση της υπηκοότητας και ταυτότητας των υπό απέλαση
ατόµων. Στα πλαίσια αυτά, οι απελάσεις που λαµβάνουν χώρα είναι σαφώς λιγότερες
από το σύνολο της –δύσκολα ελεγχόµενης– παράνοµης µετανάστευσης.
Η έκταση και τα χαρακτηριστικά της εθελουσίας επιστροφής είναι δύσκολο να
τεκµηριωθούν, επειδή δεν υπάρχουν συστηµατικά στοιχεία για την εκροή
µεταναστών από τη χώρα. Ωστόσο, όπως αναφέρει η µελέτη, η εθελουσία επιστροφή
φαίνεται αξιόλογη, έχει κυκλικό χαρακτήρα και συγκεντρώνεται σε γειτονικές χώρες.
Επιπλέον, το Ελληνικό κράτος χρηµατοδοτεί ή συγχρηµατοδοτεί ένα περιορισµένο
αριθµό προγραµµάτων εθελουσίας επιστροφής, που υλοποιούνται από το ∆ΟΜ
Αθήνας, και απευθύνονται σε ένα µικρό αριθµό ατόµων, κυρίως πρόσφυγες ή
αιτούντες άσυλο. Φαίνεται ότι τα προγράµµατα εθελουσίας επιστροφής δεν έχουν
αναπτυχθεί ακόµη πλήρως.
Από αυτή την εργασία κατέστη εµφανές ότι υπάρχουν πολλά κενά στην έρευνα επί
του θέµατος, ειδικά οι διαστάσεις της εθελουσίας επιστροφής δεν έχουν τεκµηριωθεί
ή και αναλυθεί. Έλλειψη έρευνας διαπιστώνεται επίσης αναφορικά µε το προφίλ των
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µεταναστών που επιστρέφουν (νοµίµων και παρανόµων), τη βιωσιµότητα της
επιστροφής (εθελουσίας και αναγκαστικής) και την αξιολόγηση των διαδικασιών και
προγραµµάτων επιστροφής. Η ανάληψη όποιας έρευνας επί των θεµάτων αυτών
προσκρούει στην έλλειψη των απαραίτητων αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Σε
αυτά τα πλαίσια, το Ελληνικό κράτος θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τη
συστηµατική συλλογή και διάδοση τέτοιων στοιχείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πίνακας 2.1: Αριθµός συλληφθέντων πολιτών τρίτων χωρών
για παράνοµη είσοδο ή παραµονή
Year
Από την Αστυνοµία
Από το Λιµενικό
Σύνολο
1997
199.500
199.500
1998
148.750
148.750
1999
182.118
182.118
2000
259.403
259.403
2001
219.598
219.598
2002
54.944
3.286
58.230
2003
48.395
2.636
51.031
2004
41.875
3.112
44.987
2005
63.235
3.116
66.351
Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης (13/6/2006)
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Πίνακας 2.2: Αλλοδαποί υποκείµενοι σε απόφαση απέλασης και απελαθέντες 20002005
Έτος
Αποφάσεις Απέλασης
Εκτελεσθείσες Αποφάσεις Απέλασης
∆ιοικητικές Αποφάσεις Απέλασης
∆ικαστικές Αποφάσεις Απέλασης
Αποφάσεις Απέλασης µη εκτελεσθείσες για
διάφορους λόγους
Άνδρες
Γυναίκες
Πηγή:Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης (13/6/2006)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

27.942
24.231
22.227
5.715

20.734
13.242
15.988
4.746

29.598
11.750
25.925
3,673

29.542
14.926
26.259
3.283

29.779
15.720
26.693
3.086

40.649
21.238
36.316
4.333

3.711
20.379
7.563

7.492
16.204
4.530

17.848
24.802
4.796

14.616
23.430
6.112

14.059
25.093
4.686

19.411
35.369
5.280
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Πίνακας 2.3: Συλληφθέντες Αλλοδαποί υποκείµενοι σε απόφαση απέλασης και απελαθέντες αλλοδαποί (κατά χώρα υπηκοότητας)
2000

Υποκείµενοι
Ποσοστό
Χώρα
σε Απόφαση
Απελαθέ
Υπηκοότητας
Απέλασης
ντων
Σύνολο
27.942
86,7%
Αλβανία
4.208
94,5%
Βουλγαρία
4.567
94,3%
Ρουµανία
7.710
97,2%
Ιράκ
1.340
2,5%
Πακιστάν
731
80,7%
Αφγανιστάν
155
30,3%
Γεωργία
626
83,5%
Παλαιστίνη
17
5,9%
Αίγυπτος
185
86,5%
Σοµαλία
12
0,0%
Ρωσία
926
88,8%
Μπαγκλαντές
294
86,7%
Αλγερία
46
67,4%
Τουρκία
261
83,9%
Μολδαβία
1585
95,3%
Ουκρανία
1598
90,7%
Ιράν
110
43,6%
Ινδία
368
39,4%
Σουδάν
12
0,0%
Συρία
180
88,9%
Π.Γ.∆.Μ.
347
96,0%
Κίνα
116
89,7%
Νιγηρία
67
20,9%
Αρµενία
164
82,3%
Γιουγκοσλαβία
502
90,2%
Λευκορωσία
122
95,1%
Πολωνία
728
92,3%
965
70,50%
Άλλοι
Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης (13/6/2006)

2001
Υποκεί
µενοι
σε
Απόφα
ση
Απέλα
σης
20.734
5.296
1.912
3.550
2.506
487
584
542
25
110
9
589
140
23
546
712
881
159
149
23
128
247
87
93
111
302
75
365
1083

Ποσοστό
Απελαθέντ
ων
63,9%
84,1%
84,6%
81,9%
3,2%
23,2%
9,1%
62,4%
8,0%
57,3%
11,1%
70,6%
41,4%
69,6%
64,3%
76,7%
69,6%
30,8%
17,4%
26,1%
56,3%
94,7%
42,5%
20,4%
51,4%
83,1%
56,0%
75,3%
55,40%

2002

Υποκείµεν
οι σε
Απόφαση
Απέλασης
29.598
5.949
2.700
1.153
7.812
1.134
1.819
694
334
123
204
742
431
102
437
363
551
988
638
197
118
304
290
265
87
258
61
328
1.516

2003

Ποσοστό
Απελαθέντω
ν
39,7%
75,4%
84,6%
76,6%
7,7%
7,3%
0,6%
39,2%
2,4%
52,0%
1,0%
65,8%
7,9%
20,6%
74,4%
79,6%
66,2%
13,1%
3,1%
1,5%
45,8%
93,8%
7,6%
10,9%
28,7%
84,9%
77,0%
83,8%
28,80%
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Υποκείµεν
οι σε
Απόφαση
Απέλασης
29.542
8.639
3.752
2.169
1.855
803
1.080
986
651
207
787
993
216
150
612
479
988
622
417
311
124
215
228
177
130
164
165
921
1.701

Ποσοστό
Απελαθέντω
ν
50,5%
73,8%
70,6%
68,5%
6,0%
11,0%
0,5%
38,2%
3,2%
30,9%
0,4%
63,0%
10,6%
13,3%
78,3%
56,6%
52,1%
20,6%
8,6%
0,3%
37,1%
92,6%
4,4%
14,7%
37,7%
84,1%
63,6%
66,8%
27,30%

2004

Υποκείµεν
οι σε
Απόφαση
Απέλασης
29.779
11.096
2.773
2.091
1.448
821
1.700
892
727
1.030
422
711
475
76
513
329
661
437
464
299
206
178
141
155
124
113
100
257
1.540

Ποσοστό
Απελαθέντω
ν
52,8%
75,5%
72,1%
66,7%
1,8%
9,3%
0,4%
36,9%
14,4%
81,2%
0,7%
56,7%
5,9%
17,1%
87,9%
44,7%
48,1%
13,5%
3,7%
1,3%
24,8%
91,0%
29,8%
11,0%
35,5%
75,2%
61,0%
49,8%
35,50%

2005
Υποκείµε
νοι σε
Απόφαση
Απέλαση
ς
40.649
17.937
2.757
2.452
2.296
1.938
1.920
1.446
1.081
975
827
688
672
580
499
488
475
449
358
269
242
191
188
186
145
92
89
17
1.392

Ποσοστό
Απελαθέντω
ν
52,2%
77,7%
68,5%
65,4%
14,5%
2,4%
0,2%
31,9%
10,5%
81,7%
0,2%
56,8%
4,6%
3,8%
82,6%
42,0%
40,8%
19,4%
6,7%
0,4%
21,5%
91,1%
12,8%
8,1%
34,5%
62,0%
47,2%
64,7%
18,80%

Πίνακας 2.4: Αιτήσεις Ασύλου υποβληθείσες, εξετασθείσες και χορηγηθείσες
(1997-2005)
Χορηγήσει
ς µε τη
Ανθρωπιστικό
Σύµβαση
Αιτήσεις
Αιτήσεις
Αιτήσεις
Καθεστώς και
της
Έτος υποβληθείσες εξετασθείσες χορηγηθείσες Γενεύης
άλλοι τύποι
1997 4.376
2.346
224
130
94
1998 2.953
3.904
443
156
287
1999 1.528
1.716
553
146
407
2000 3.083
1.970
397
222
175
2001 5.499
1.312
295
147
148
2002 5.664
9.378
100
36
64
2003 8.178
4.532
28
3
25
2004 4.469
4.431
33
11
22
2005 9.050
10.502
88
39
49
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Χώρα
Υπηκοότ
ητας
Σύνολο
Γεωργία
Πακιστάν
Ιράκ
Μπαγκλα
ντές
Αφγανιστ
άν
Νιγηρία
Ρωσία
Ρουµανία
Ουκρανία
Κίνα
Ιράν
Ινδία
Βουλγαρί
α
Τουρκία
Σουδάν
Σοµαλία
Αίγυπτος
Αιθιοπία

Πίνακας 2.5: Αιτήσεις Ασύλου κατά χώρα υπηκοότητας
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Εξετασθεί
Εξετασθεί
Εξετασθεί
Εξετασθεί
Εξετασθεί
Εξετασθεί
Αιτήσεις
σες
Αιτήσεις
σες
Αιτήσεις
σες
Αιτήσεις
σες
Αιτήσεις
σες
Αιτήσεις
σες
Ασύλου
Αιτήσεις
Ασύλου
Αιτήσεις
Ασύλου
Αιτήσεις
Ασύλου
Αιτήσεις
Ασύλου
Αιτήσεις
Ασύλου
Αιτήσεις
3.083
2.248
5.499
1.664
5.664
10.162
8.178
4.983
4.469
4.431
9.050
10.502
1
1
0
1
8
6
59
31
323
246
1.897
1.926
141
153
252
46
250
372
703
343
247
339
1.154
1.277
1.334
997
1.972
563
2.567
4.410
2.879
1.992
936
950
971
1.614
49

40

33

38

34

38

251

73

208

197

550

468

446
14
12
1
0
4
135
27

201
14
0
3
0
5
103
28

1.459
33
21
4
6
2
212
41

225
12
13
4
10
0
78
13

1.238
184
36
4
5
70
411
84

2.460
123
58
6
5
69
551
129

593
468
52
4
6
142
632
106

552
225
53
5
4
29
457
81

382
325
138
66
90
52
228
42

278
229
131
39
84
102
295
23

458
406
353
316
268
251
203
166

444
586
373
337
270
298
272
193

0
591
41
5
1
17

0
446
39
1
2
10

0
800
45
14
2
34

0
284
38
3
0
7

3
211
58
69
3
35

1
1.073
68
64
5
66

2
218
222
426
24
125

0
213
137
102
9
63

43
120
90
119
83
24

34
136
96
175
88
31

151
126
121
110
104
100

156
122
147
146
125
124

68

Μυανµάρ
9
6
6
Παλαιστίν
η
36
6
38
Λοιποί
219
193
525
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4

8

11

496

168

141

223

68

285

13
312

60
326

95
552

207
563

104
342

75
737

198
537

0
1.277

0
1.339

Πίνακας 4.1: ∆απάνες Απέλασης
Έτος
∆απάνες εισιτηρίων (σε €)
2000
1.300.073,36
2001
919.154,37
2002
461.000,00
2003
455,000.00
2004
712.000,00
2005
782.000,00
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